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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
254/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

A Kor mány az ál lam i va gyon ról  szóló 2007. évi
CVI. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 71.  § (1) be kez dé sé -
nek a)–f) pont já ban fog lal tak alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya az ál lam i va gyon nal kap cso la tos
el já rá sok ra, jog ügy le tek re, jog vi szo nyok ra, valamint az
azok ban részt ve võ ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re (jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve ze tek -
re) ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya alá tar to zó pol gá ri jogi jog vi szo -
nyok ra az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) elõ írásai irány adók.

(3) A ren de let nek a tu laj don jog ra és annak tár gya i ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a
Vtv. ha tá lya alá tar to zó to váb bi ál lam i va gyon ra, így a tár -
sa sá gi ré sze se dé sek re és más va gyo ni ér té kû jo gok ra is.

(4) A költ ség ve té si szer vek egyes tí pu sai – ide ért ve a
hon vé del mi, rend vé del mi szer ve ket és a nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat – ál lam i va gyon nal való spe ci á lis gaz dál ko -
dá si fel ada ta i ra a ren de let ben fog lalt sza bá lyo kat a Vtv.
71.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja alap ján ki adott kor mány -
ren de let ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(5) A ren de let elõ írásainak meg sér té sé vel kö tött szer zõ -
dés sem mis.

(6) Ál la mi va gyon hasz no sí tá sá ra, ér té ke sí té sé re irá -
nyuló el já rá sok ban a ki író va la mennyi részt ve võ szá má ra
egyen lõ esélyt kö te les biz to sí ta ni az aján lat meg té te lé hez
szük sé ges in for má ci ó hoz ju tás és az al kal ma zott ver seny -
fel té te lek te kin te té ben.

(7) A ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ál lam i va gyon hasz ná ló ja: az a ter mé sze tes sze mély, 

jogi sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
gaz da sá gi tár sa ság, amely a Ma gyar Nem ze ti Vagyon -

kezelõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság gal (a továb -
biak ban: MNV Zrt.) kö tött szer zõ dés alap ján, bár mely jog -
cí men (bér let, ha szon bér let, va gyon ke ze lés, hasz ná lat
stb.) ál lam i va gyont bir to kol, hasz nál, hasz no sít;

b) va gyon ke ze lõ: az a
ba) köz pon ti költ ség ve té si szerv,
bb) köz pon ti költ ség ve té si szerv nek nem mi nõ sü lõ ter -

mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban együtt: egyéb
va gyon ke ze lõ),
amellyel ál lam i va gyon va gyon ke ze lé sé re az MNV Zrt.
vagy annak jog elõd je szer zõ dést kö tött, to váb bá amely
tör vény alap ján va gyon ke ze lõ nek mi nõ sül;

c) ér té ke sí tés: ál lam i va gyon tu laj don jo gá nak bár mely
jog cí men tör té nõ, vissz ter hes át ru há zá sa;

d) ellen ér ték: az ál lam i va gyon hasz no sí tá sá ra irá nyuló 
szer zõ dés ben meg ál la pí tott, az ál lam i va gyon hasz ná la ta,
hasz no sí tá sa fe jé ben fi ze ten dõ pénz összeg vagy pénz ben
ki fe je zett ér té kû te vé keny ség, illetve pénz ben ki fe je zett
ér té kû más el len szol gál ta tás;

e) pi a ci ér ték: az ügy let tár gyát ké pe zõ ál lam i va gyon
fe let ti va la mely jog – az adott fel té te lek és kö rül mé nyek
figye lembe véte lével tör té nõ – át en ge dé sé ért a sza bad pi a -
con, füg get len fe lek kö zött el ér he tõ reál is ellen ér ték;

f) gaz dál ko dó szer ve zet: a Ptk. 685.  § c) pont já ban
meg je lölt szer ve zet;

g) sze mély: a ter mé sze tes sze mély, a jogi sze mély,
illetve a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa ság;

h) aján lat te võ (pá lyá zó): a pá lyá za ti fel hí vás alap ján
aján la tot tevõ sze mély, illetve az együt tes pá lyá za ti aján -
lat té tel cél já ból ala pí tott – a pá lyá za ti el já rás és a szer zõ -
dés kö tés so rán egye tem le ges fe le lõs sé gû – aján lat te või
kö zös ség vagy más al kal mi egye sü lés (kon zor ci um).

II. Fejezet

ÁLLAMI VAGYON KELETKEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÕ
SZABÁLYOK

2.  §

(1) Amennyi ben köz pon ti költ ség ve té si szerv vagy más
sze mély jog ügy le te a Vtv. 1.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
ál lam i va gyon lét re jöt tét ered mé nyez te, a jog ügy le tet ben
szer zõ fél ként részt ve võ sze mély az e ren de let 14.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás so rán tá -
jé koz tat ni kö te les az MNV Zrt.-t az ál lam i va gyon ke let ke -
zé sé rõl. Amennyi ben az érin tett va gyon tárgy in gat lan, a
jog ügy let rõl az ab ban el já ró sze mély nyolc na pon be lül
kö te les az MNV Zrt.-t tá jé koz tat ni, az ál lam tu laj don jo gá -
nak in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sét köve tõen pe dig az
 errõl  szóló ha tá ro zat má so la tát az MNV Zrt.-nek ha la dék -
ta la nul meg kül de ni.
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(2) A be je len tõ a be je len tés ben kez de mé nyez he ti az
adott va gyon tárgy ra vo nat ko zó va gyon ke ze lé si, vagy a
va gyon hasz ná la tát biz to sí tó más szer zõ dés meg kö té sét.
Amennyi ben az MNV Zrt. a kez de mé nye zés sel egyet ért, a
be je len tést kö ve tõ hat van na pon be lül meg kö ti – meg lé võ
szer zõ dés ese tén mó do sít ja – a va gyon hasz no sí tá sá ra irá -
nyuló szer zõ dést a be je len tõ vel. A szer zõ dés meg kö té se
nem ta gad ha tó meg, ha a be je len tõ köz pon ti költ ség ve té si
szerv nek a tu laj don szer zést ered mé nye zõ jog ügy let meg -
kö té sét (el já rás meg in dí tá sát) jog sza bály írja elõ.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti szer zõ dés meg kö té sé ig a va -
gyon tárgy nyil ván tar tá sá ról, ál lag meg óvá sá ról, õr zé sé rõl,
valamint vé del mé rõl a be je len tõ gon dos ko dik, vi se li to -
váb bá a va gyon tárggyal kap cso la tos köz ter he ket.

(4) E sza kasz ren del ke zé se it a Vtv. 28.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg je lölt va gyon tár gyak ra nem kell al kal -
maz ni.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁNAK
SZABÁLYAI

Állami vagyon hasznosítására vonatkozó szerzõdések

3.  §

(1) Az ál lam i va gyon hasz no sí tá sá ra – a Vtv. 23.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján – kö tött szer zõ dés cél ja az ál lam i va -
gyon ren del te tés sze rû és ha té kony mû köd te té se, ál la gá -
nak, ál la po tá nak vé del me, ér té ké nek meg õr zé se, gya ra pí -
tá sa, illetve az ál lam i és köz fel ada tok el lá tá sá nak elõ se gí -
té se, a köz pon ti költ ség ve té si szer vek mû kö dé si fel té te le i -
nek biz to sí tá sa.

(2) Ál la mi va gyon ra vo nat ko zó vé te li, elõ vá sár lá si,
vissza vá sár lá si jo got szer zõ dés sel ki zá ró lag az MNV Zrt.
ala pít hat.

(3) Az ál lam i va gyon ba tar to zó va gyon tárgy hoz kap -
cso ló dó, de ön ál ló an is for ga lom ké pes va gyo ni ér té kû jo -
gok in do kolt eset ben az adott va gyon tárgy tól füg get le nül
is hasz no sít ha tók.

4.  §

(1) Az ál lam i va gyon hasz no sí tá sá ra irá nyuló, a Vtv.
24.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ver se nyez te té si el já rás -
ban a pá lyá za ti fel hí vás tar tal mát a ki író a va gyon tárgy jel -
le gé tõl és a ter ve zett hasz no sí tás egyéb kö rül mé nye i tõl
füg gõ en ál la pít ja meg, tar tal maz nia kell azon ban leg alább
a kö vet ke zõ ket:

a) az érin tett va gyon elem meg je lö lé sét,
b) a pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a pá lyá za tok rang so ro lá -

sa kor al kal ma zan dó ér té ke lé si szem pon to kat,

c) a meg kö ten dõ szer zõ dés tí pu sát, a hasz no sí tás ra
vonat kozó fon to sabb fel té te le ket, a fi ze tés mód já ra vo nat -
ko zó elõ írásokat,

d) a pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak he lyét, mód ját
és ha tár ide jét,

e) a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá si idõ pont ját és az aján -
lat te võk ér te sí té sé nek mód ját,

f) a pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le it.

(2) A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sá ra vo nat ko zó dön tést 
a ki író hoz za meg. Az el já rás ra egye bek ben a 34.  § (1) be -
kez dés, a 37.  § (1) be kez dés, a 41.  § (1) be kez dés és a
42–43.  § ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

5.  §

(1) Az MNV Zrt. – a hely ben ki ala kult ér ték vi szo nyo kat 
ala pul véve – nyil vá nos sza bály zat ban ál la pít ja meg in gat -
lan-faj tán ként azt a te le pü lé si át lag ér té ket, ame lyet a költ -
ség ve té si szer vek kel a Vtv. 28.  §-ának (2) be kez dé se alap -
ján in gat lan hasz ná la tá ra kö tött, vissz ter hes szer zõ dé sek -
ben az ellen ér ték meg ha tá ro zá sa so rán ér vé nye sít.

(2) Ha a te le pü lés egyes ré sze in je len tõ sen el tér nek az
ér ték vi szo nyok, az MNV Zrt. ér ték öve ze te ket je löl ki és az 
így el kü lö ní tett ér ték öve ze tek ben te le pü lés ré szi át lag ér té -
ke ket ál la pít meg in gat lan faj tán ként.

(3) A te le pü lé si, te le pü lés ré szi át lag ér té ke ket és az ér -
ték öve ze te ket az MNV Zrt. a sza bály za tal ko tás évé ben ki -
ala kult ér ték vi szo nyok ra fi gye lem mel két évre ha tá roz za
meg.

(4) Az el len ér té ket a sza bály zat ban fog lalt te le pü lé si, te -
le pü lés ré szi át lag ér té kek ala pul vé te lé vel, az adott in gat lan 
ál la gát, kom fort fo ko za tát és más lé nye ges jel lem zõ it is
figye lembe véve az MNV Zrt. ha tá roz za meg.

Állami tulajdonú gazdálkodó szervezetekre vonatkozó
speciális szabályok

6.  §

(1) Az MNV Zrt. köz pon ti költ ség ve té si szerv nek a Vtv. 
29.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti – gaz dál ko dó szer ve zet
ala pí tá sa so rán tör té nõ el já rás ra jo go sí tó – meg ha tal ma -
zást az adott szerv kez de mé nye zé se alap ján ad hat.

(2) A kez de mé nye zés ben be kell mu tat ni a gaz dál ko dó
szer ve zet ala pí tá sá nak in do ka it, más mó don (szer ve ze ti
for má ban) tör té nõ fel adat el lát ás sal szem be ni elõ nye it és
azt, hogy a pi ac ra lé pés nem jár ver seny tor zí tó ha tás sal. A
kez de mé nye zés hez csa tol ni kell a köz pon ti költ ség ve té si
szerv irá nyí tá sát (fel ügye le tét) el lá tó szerv ve ze tõ je,
valamint – amennyi ben nem azo nos az elõ zõ vel – az ága -
za ti mi nisz ter vé le mé nyét.
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(3) A kez de mé nye zés rõl a Nem ze ti Vagyongazdálko -
dási Ta nács (a továb biak ban: Ta nács) hat van na pon be lül
dönt, amely be az eset le ges hi ány pót lás ra való fel szó lí tás
és annak tel je sí té se kö zöt ti idõ nem szá mít be.

(4) Amennyi ben ál lam i tu laj do nú gaz dál ko dó szer ve zet
ala pí tá sa so rán a Vtv. 29.  §-ának (1) és (3) be kez dé se alap -
ján köz pon ti költ ség ve té si szerv jár el, vagy a tu laj do no si
(tag sá gi, rész vény esi) jo go kat a Vtv. 29.  §-ának (5) be kez -
dé se alap ján köz pon ti költ ség ve té si szerv gya ko rol ja,
 köteles az MNV Zrt. elõ ze tes jó vá ha gyá sát kér ni ál lam i
va gyon nem pénz be li hoz zá já ru lás ként való szol gál ta tá sá -
hoz, vagy más mó don a gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do ná ba
adá sá hoz. A jó vá ha gyás kez de mé nye zé sé re és ki adá sá ra
az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

(5) Ál la mi tu laj do nú gaz dál ko dó szer ve zet ben a Vtv.
29.  §-ának (5) be kez dé se alap ján tu laj do no si (tag sá gi,
rész vény esi) jo go kat gya kor ló sze mély az MNV Zrt. jó vá -
ha gyá sát kö te les kér ni tõ ke eme lés hez, tõ ke le szál lí tás hoz,
a gaz dál ko dó szer ve zet vég el szá mo lás sal tör té nõ meg -
szün te té sé hez vagy át ala ku lá sá hoz.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni, 
ha tör vény a Kor mány elõ ze tes en ge dé lyét írja elõ az adott
ügy let hez.

(7) Ál la mi tu laj don ban lévõ, egy sze mé lyes gaz da sá gi
vagy köz hasz nú tár sa ság ese té ben a tu laj do no si (tag sá gi,
rész vény esi) jo go kat gya kor ló sze mély – a meg vá lasz tás -
sal, illetve ki ne ve zés sel kap cso la tos ügyek ki vé te lé vel –
a ha tás kö ré be tar to zó dön tés meg ho za ta lát meg elõ zõ en
kö te les a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, valamint a fel ügye lõ
bizott ság vé le mé nyét meg is mer ni. A vé le mény (azt tar tal -
ma zó tes tü le ti ha tá ro zat) vagy az ülés rõl ké szült jegy zõ -
könyv vé le ményt tar tal ma zó ki vo na ta nyil vá nos, azt a
tulaj donosi (tag sá gi, rész vény esi) jo gok gya kor ló já nak ha -
tá ro za tá val együtt har minc na pon be lül a cég bí ró sá gon a
cég ira tok közé le tét be kell he lyez ni.

A vagyonkezelés szabályai

7.  §

(1) Va gyon ke ze lé si szer zõ dés alap ján a va gyon ke ze lõi
jog a szer zõ dés meg kö té sé vel ke let ke zik. In gat lan ra vo -
nat ko zó, szer zõ dé sen ala pu ló va gyon ke ze lõi jog az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény 3.  §
(2) be kez dé se ér tel mé ben az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör -
té nõ be jegy zés sel jön lét re, a va gyon ke ze lõt azon ban a
szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já tól kezd ve meg il le tik a
va gyon ke ze lõ jo gai és ter he lik kö te le zett sé gei.

(2) A va gyon ke ze lõi jog in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té -
nõ be je gyez te té sé rõl – szük ség ese tén az in gat lan-nyil ván -
tar tás ban sze rep lõ, de idõ köz ben meg szûnt ke ze lõ
(vagyon kezelõ) tör lé sé nek kez de mé nye zé sé vel együtt –

a va gyon ke ze lõ kö te les gon dos kod ni a szer zõ dés meg kö -
té sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül. A jog erõs be jegy zõ
ha tá ro za tot a va gyon ke ze lõ a kéz hez vé telt köve tõen kö te -
les ha la dék ta la nul meg kül de ni az MNV Zrt.-nek.

8.  §

(1) A va gyon ke ze lõi jog ugyan azon va gyon tárgy ra
– meg ha tá ro zott esz mei há nya dok sze rint – több sze mélyt
is meg il let het. Ilyen eset ben a va gyon tárgy bir tok lá sá nak,
hasz ná la tá nak sza bá lya it, az egyes va gyon ke ze lõ ket meg -
il le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket a va gyon ke ze lé si szer -
zõ dés nek tar tal maz nia kell.

(2) Amennyi ben a fe lek ugyan ab ban a szer zõ dés ben
több ál lam i tu laj don ba tar to zó va gyon elem va gyon ke ze lé -
sé rõl ren del kez tek, a szer zõ dés ha tá lya alá tar to zó va gyon -
tár gyak kö ré nek vál to zá sa ese tén kö te le sek a szer zõ dést
hat van na pon be lül a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet -
be fog lal ni.

(3) Köz pon ti költ ség ve té si szerv vel az irá nyí tá sát vagy
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel köt he -
tõ va gyon ke ze lé si szer zõ dés.

(4) Mû em lék, to váb bá a 15.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil -
ván tar tás ban vé dett ter mé sze ti te rü let ként, illetve Na tu ra
2000 te rü let ként nyil ván tar tott in gat lan va gyon ke ze lés be
adá sá hoz a vé dett ség jel le ge sze rint ille té kes mi nisz ter elõ -
ze tes egyet ér té se szük sé ges.

(5) Az egyéb va gyon ke ze lõ va gyon ke ze lé si szer zõ dés -
ben vál lalt kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét szer zõ dést biz to -
sí tó mel lék kö te le zett sé gek kel kell biz to sí ta ni.

(6) Amennyi ben a va gyon ke ze lõi jog lét re jöt té rõl a Vtv. 
27.  §-ának (4) be kez dé se alap ján tör vény ren del ke zik, az
MNV Zrt. és a va gyon ke ze lõ e ren de let sza bá lya i nak meg -
fe le lõ al kal ma zá sá val va gyon ke ze lé si szer zõ dést köt nek
(vagy a meg lé võ szer zõ dést mó do sít ják).

A felek jogai és kötelezettségei

9.  §

(1) A va gyon ke ze lõ a ke zelt va gyont ren del te té sé nek, a
szer zõ dés nek, to váb bá a ren des gaz dál ko dás sza bá lya i nak
meg fele lõen, az ilyen sze mély tõl el vár ha tó gon dos ság gal
bir to kol hat ja, hasz nál hat ja, hasz no sít hat ja. Fe le lõs min -
den olyan ká rért, amely a ren del te tés el le nes vagy szer zõ -
dés el le nes hasz ná lat kö vet kez mé nye.

(2) A va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben rög zí te ni kell az
érin tett va gyon elem eset le ges vé dett sé gét, szak mai ren del -
te té sét és a va gyon ke ze lõ eh hez kap cso ló dó kö te le zett sé -
ge it.

(3) Az MNV Zrt. el len õriz he ti a hasz ná la tot, kö ve tel he ti 
a ren del te tés el le nes vagy szer zõ dés el le nes hasz ná lat meg -
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szün te té sét, to váb bá az ilyen hasz ná lat ból ere dõ kár meg -
té rí té sét. Ab ban az eset ben, ha az ilyen hasz ná lat to vább
fo lyik, vagy ha a ke zelt va gyont fe nye ge tõ ve szély sú lyos -
sá ga  miatt a ki fo gás olt hasz ná lat meg szün te té sé nek kö ve -
te lé se sem ve zet ne ered mény re, az MNV Zrt. a szer zõ dést
azon na li ha tállyal fel mond hat ja és kár té rí tést kö ve tel het.

(4) A va gyon ke ze lõ kö te les tel je sí te ni a jog sza bály ban,
illetve a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben elõ írt, az ál lam i va -
gyon ra vo nat ko zó nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si és el -
szá mo lá si kö te le zett sé get, kö te les to váb bá a (3) be kez dés
sze rin ti el len õr zést tûr ni, illetve annak le foly ta tá sá ban
köz re mû köd ni.

(5) Az egyéb va gyon ke ze lõ kö te les to váb bá:
a) a va gyon ke ze lés be vett esz kö zö ket a szám vi te li tör -

vény elõ írásai sze rint a hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek kel
szem ben a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben rög zí tett ér té ken
ál lo mány ba ven ni,

b) a szám vi te li po li ti ká já ban meg ha tá ro zott mó don terv 
sze rin ti – szük ség ese tén ter ven fe lü li – ér ték csök ke nést
el szá mol ni,

c) a va gyon ke ze lés be vett esz kö zök rõl, az azo kat érin tõ 
gaz da sá gi ese mé nyek rõl az e ren de let ben, az MNV Zrt.
va gyon nyil ván tar tá si sza bály za tá ban és a va gyon ke ze lé si
szer zõ dés ben elõ írt mó don és idõ ben ada to kat szolgál -
tatni.

(6) Az (5) be kez dés a)–b) pont ját a kul tu rá lis örök ség
ingó ja va i ra nem kell al kal maz ni.

(7) Ha a va gyon ke ze lõ a ke zelt va gyont más hasz ná la tá -
ba adja, a hasz ná ló ma ga tar tá sá ért mint sa ját já ért fe le l.

(8) A va gyon ke ze lõi jog har ma dik sze mély re csak az
MNV Zrt. hoz zá já ru lá sá val ru ház ha tó át. Az ere de ti va -
gyon ke ze lé si jog vi szony ilyen eset ben meg szû nik, az ere -
de ti va gyon ke ze lõ pe dig kö te les a ke zelt va gyon nal az ál -
ta lá nos sza bá lyok sze rint el szá mol ni.

10.  §

(1) A va gyon ke zelt esz köz zel össze füg gõ köz ter hek vi -
se lé se, az annak fenn tar tá sá hoz szük sé ges kar ban tar tás és
ja ví tás a va gyon ke ze lõt ter he li.

(2) A va gyon ke zelt esz köz el szá molt ér ték csök ke né sét
meg ha la dó, annak ér té két nö ve lõ be ru há zás hoz, fel újí tás -
hoz az egyéb va gyon ke ze lõ az MNV Zrt. en ge dé lyét kö te -
les kér ni. Az em lí tett mun kák ér té két az egyéb va gyon ke -
ze lõ nek bi zony la tok kal – így kü lö nö sen elõ ze tes té te les
költ ség ve tés sel és szám lák kal – kell iga zol nia, és ar ról a
va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don és
gya ko ri ság gal az MNV Zrt.-nek be kell szá mol nia.

11.  §

(1) A va gyon ke ze lõi jog szer zõ dés ben rög zí tett, pénz -
ben ki fe je zett – egy összeg ben meg ha tá ro zott – el len ér té -

két a va gyon ke ze lé si szer zõ dés meg kö té se kor, illetve a
szer zõ dés idõ tar ta ma alatt kell az MNV Zrt.-nek meg fi zet -
ni. Amennyi ben a fe lek a szer zõ dés ben úgy ál la pod nak
meg, hogy a va gyon ér té két nö ve lõ be ru há zást, fel újí tást,
illetve új – ál lam i va gyon ba tar to zó – esz köz lét re ho zá sát
az egyéb va gyon ke ze lõ vég zi, annak a va gyon ke ze lé si
szer zõ dés ben elõ írt mó don meg ha tá ro zott és az MNV
Zrt.-nek szám lá zott ér té két az egyéb va gyon ke ze lõ a va -
gyon ke ze lõi jog el len ér té ke  miatt még fenn ál ló, az MNV
Zrt.-vel szem be ni kö te le zett sé gé be be szá mít hat ja.

(2) Amennyi ben a va gyon ke ze lõ a szer zõ dés alap ján
rend sze res díj fi ze tés re kö te les, annak el mu lasz tá sa ese tén
az MNV Zrt. – amennyi ben a va gyon ke ze lõt har minc na -
pos ha tár idõ tû zé sé vel és a kö vet kez mé nyek re való fi gyel -
mez te tés sel a hát ra lék meg fi ze té sé re írás ban fel szó lí tot ta,
és a va gyon ke ze lõ e ha tár idõ el tel té ig nem fi ze tett – a szer -
zõ dést azon na li ha tállyal fel mond hat ja.

A vagyonkezelési szerzõdés megszûnése

12.  §

(1) A szer zõ dés ben meg ál la pí tott idõ el tel té vel, a szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott kö rül mény be kö vet kez té vel, a
va gyon ke ze lés be adott va gyon tárgy meg sem mi sü lé sé vel
vagy a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ból való ki ke rü lé sé vel, to -
váb bá a va gyon ke ze lõ jog utód nél kü li meg szû né sé vel (ha -
lá lá val) a va gyon ke ze lé si szer zõ dés meg szû nik.

(2) A ha tá ro zat lan idõ re kö tött va gyon ke ze lé si szer zõ -
dést – amennyi ben a fe lek en nél hosszabb fel mon dá si idõ -
ben nem ál la pod tak meg – ki lenc ven na pos fel mon dá si
idõ vel, írás ban fel le het mon da ni. A fel mon dá si idõ alatt a
fe lek nek el kell szá mol ni uk egy más sal.

(3) A fel mon dás azon na li ha tállyal tör tén het, ha
a) a va gyon ke ze lõ a ke zelt ál lam i va gyon ban kárt okoz, 

vagy ma ga tar tá sa köz vet le nül kár oko zás sal fe nye get,
b) a ke zelt va gyon ér té ké ben a va gyon ke ze lé si szer zõ -

dés ben meg ál la pí tott ér ték hez ké pest a va gyon ke ze lõ nek
fel ró ha tó ok ból lé nye ges csök ke nés kö vet ke zik be,

c) a fe lek va la me lyi ke jog sza bály ból vagy a szer zõ dés -
bõl ere dõ lé nye ges kö te le zett sé gét fel ró ha tó mó don meg -
szeg te,

d) a Vtv. 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben em lí tett eset ben.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal ta kat ha tá ro zott idõ re kö -
tött va gyon ke ze lé si szer zõ dés ese tén is al kal maz ni kell.

(5) A va gyon ke ze lé si szer zõ dés meg szû né se az érin tett
va gyon tárgy ra vo nat ko zó va gyon ke ze lõi jo got – in gat lan
ese té ben annak in gat lan-nyil ván tar tás ból való tör lé se idõ -
pont já ban – meg szün te ti. A va gyon ke ze lõ ál tal a va gyon
hasz ná la tá ra har ma dik sze méllyel kö tött szer zõ dés ben a
va gyon ke ze lõ he lyé be ilyen eset ben az MNV Zrt. lép.

(6) Ál la mi fel adat el lá tá sát szol gá ló va gyon tárgy ese té -
ben az MNV Zrt. fel mon dá si jo gát oly mó don gya ko rol -
hat ja, hogy az adott ál lam i fel adat fo lya ma tos el lá tá sa biz -
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to sí tott le gyen. Köz pon ti költ ség ve té si szerv va gyon ke ze -
lé si szer zõ dé sé nek ren des fel mon dás sal tör té nõ meg szün -
te té se az adott szerv irá nyí tá sát vagy fel ügye le tét el lá tó
szerv ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel tör tén het.

(7) Amennyi ben a fe lek ugyan ab ban a szer zõ dés ben
több ál lam i tu laj don ba tar to zó va gyon elem va gyon ke ze lé -
sé rõl ren del kez tek, a va gyon ke ze lé si szer zõ dés fel mon dá -
sa, vagy más ok ból tör té nõ meg szû né se csak egyes va -
gyon tár gyak ra néz ve, rész le ge sen is tör tén het. Ilyen eset -
ben a szer zõ dés a meg szû nés sel (fel mon dás sal) nem érin -
tett va gyon tár gyak ra néz ve vál to zat lan tar ta lom mal ha -
tály ban ma rad, a 8.  § (2) be kez dé sé nek ren del ke zé se it
azon ban ilyen eset ben is al kal maz ni kell.

IV. Fejezet

AZ ÁLLAMI VAGYON NYILVÁNTARTÁSA

13.  §

(1) Az MNV Zrt. sa ját va gyo nát, illetve annak nyil ván -
tar tá sát el kell kü lö ní te ni annak a va gyon nak a nyil ván tar -
tá sá tól, amely fe let t a Ma gyar Ál lam ne vé ben a Ta nács az
MNV Zrt. út ján gya ko rol ja a tu laj do no si jo go kat.

(2) Az MNV Zrt. az ál lam i va gyont az adott va gyon -
tárgy sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ, az azo no sí tást le he tõ vé
tevõ – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal lal egyez te tett –
 módon, na tu rá li á ban (mennyi ség ben) és ér ték ben, a ke let -
ke zés (ak ti vá lás) idõ pont ját is fel tün tet ve tart ja nyil ván.

(3) Az ér ték ben tör té nõ nyil ván tar tás tól csak ab ban az
eset ben le het el te kin te ni, ha az adott va gyon tárgy ér té ke
ter mé sze té nél, jel le gé nél fog va nem ál la pít ha tó meg.

14.  §

(1) Az ál lam i va gyon hasz ná ló ját a va gyon nyil ván tar tás
hi te les ve ze té se ér de ké ben adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
ter he li. En nek tel je sí té se ér de ké ben a va gyon hasz ná ló ja
szám vi te li po li ti ká ját és nyil ván tar tá sa it kö te les úgy ki ala -
kí ta ni és ve zet ni, hogy azok biz to sít sák az adat szol gál ta tás
pon tos sá gát és el len õriz he tõ sé gét. A nyil ván tar tás egy sé -
ges sé ge, pon tos sá ga és az adat el len õr zé sek biz to sí tá sa ér -
de ké ben az érin tet tek kö te le sek az MNV Zrt.-vel együtt -
mû köd ni.

(2) A va gyon nyil ván tar tás az ál lam i va gyon hoz fû zõ dõ
jo gok és tör vényes ér de kek vé del mé ben, a tény le ges ál la -
pot nak meg fele lõen tar tal maz za a va gyon hasz ná ló i nak,
ke ze lõ i nek azo no sí tó ada ta it, a va gyon ele mek azo no sí tó
ada ta it, a kap cso ló dó jo go kat és jogi szem pont ból je len tõs
té nye ket, valamint a lé nye ges szám vi te li ada to kat. A va -
gyon nyil ván tar tás a Vtv. 28.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti
va gyon ele mek rõl össze vont – éven te fe lül vizs gált – ál lo -
má nyi ada to kat tar tal maz.

(3) Az (1) be kez dés alap ján szol gál ta tan dó ada tok kö ré -
re, az adat szol gál ta tás gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó ála lá nos
sza bá lya it e ren de let mel lék le te tar tal maz za. Az adat szol -
gál ta tás rész le tes tar tal mát, for má ját (adat la pok tar tal ma,
ki töl té si se géd le te, az adat szol gál ta tás in for ma ti kai hát te re 
stb.) az MNV Zrt. va gyon nyil ván tar tá si sza bály zat ban ha -
tá roz za meg. A va gyon hasz no sí tá sá ra kö tött szer zõ dés ben 
rög zí te ni kell, hogy a szer zõ dõ part ner az MNV Zrt.
vagyon nyilvántartási sza bály za tát meg is mer te és ma gá ra
néz ve kö te le zõ ér vé nyû nek is me ri el.

(4) A kü lön le ges ren del te té sû (így kü lö nö sen hon vé del -
mi, nem zet biz ton sá gi célt szol gá ló) va gyon tár gyak kal
össze füg gõ adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tar tal mát a fe -
lek a va gyon ke ze lé si – vagy a va gyon hasz no sí tá sá ra kö -
tött más – szer zõ dés ben, il le tõ leg a 8.  § (6) be kez dé se sze -
rin ti szer zõ dés ben ál la pít ják meg.

(5) Az ál lam i va gyon ér té ke sí té sét a 26.  § (1) be kez dé se
alap ján le bo nyo lí tó sze mély – az (1) be kez dés ben fog lal ta -
kon túl – a va gyon ér té ke sí té sét kö ve tõ har minc na pon be -
lül tesz ele get az ér té ke sí tés hez kap cso ló dó adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gé nek.

(6) Az ál lam i va gyont szer zõ dés alap ján hasz ná ló sze -
mély har minc na pon be lül kö te les be je len te ni az MNV
Zrt.-nek, ha

a) a szer zõ dés tar ta ma alatt az annak tár gyát ké pe zõ va -
gyon tárgy az ál lam tu laj do ná ból bár mely mó don (ha tó sá gi 
ha tá ro zat, jog sza bá lyi ren del ke zés, kár ese mény  miatti
meg sem mi sü lés stb.) ki ke rül,

b) a szer zõ dés tár gyát ké pe zõ in gat lan in gat lan-nyil -
ván tar tá si ada tai bár mely ok ból (mû ve lé si ág vál to zás, te -
lek meg osz tás, te rü let vál to zás stb.) meg vál toz nak.

(7) Az ál lam i va gyon hasz ná ló ja a szer zõ dés idõ tar ta ma
alatt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kö te les az MNV Zrt.-t a
Vtv. 25.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti kö rül mény fel me rü -
lé sé rõl.

(8) Amennyi ben az adat szol gál ta tás ra kö te le zett sze -
mély az (1)–(6) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek az
MNV Zrt. az elõ írt ha tár idõ re nem tesz ele get, az MNV
Zrt. ti zen öt na pos ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja a kö te le zett -
ség tel je sí té sé re. E ha tár idõ el mu lasz tá sa a szer zõ dés
szem pont já ból a 12.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já ban em lí -
tett lé nye ges kö te le zett ség sze gés nek mi nõ sül.

(9) Köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén az MNV Zrt. a
(8) be kez dés sze rin ti mu lasz tást jel zi az irá nyí tást vagy fel -
ügye le tet el lá tó szerv ve ze tõ jé nek. Az irá nyí tó (fel ügye le -
ti) szerv ve ze tõ je a jel zés nyo mán tett in téz ke dé se i rõl az
MNV Zrt.-t tá jé koz tat ni kö te les.

(10) A me gyei föld hi va ta lok, a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal,
valamint a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet kö te le sek
együtt mû köd ni az MNV Zrt.-vel és ré szé re – jog sza bály
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban té rí tés men te sen – in for má -
ci ót szol gál tat ni az in gat lan-nyil ván tar tá si és föld hasz ná -
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la ti nyil ván tar tá si vál to zá sok kal kap cso la tos ada tok ról, a
ha szon bér le ti díj ada tok ról, a kár pót lá si alap ba ki je lölt
föld te rü le tek rõl, az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ada ta -
i ról, valamint a ter mõ föld ér ték becs lé sé hez szük sé ges
föld ér ték ada tok ról.

A Nemzeti Földalapba tartozó termõföld
nyilvántartására vonatkozó speciális szabályok

15.  §

(1) A va gyon nyil ván tar tás nak el kü lö ní tet ten, jogi jel leg
sze rint kell tar tal maz nia a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó in -
gat la no kat, ezen be lül az er dõt, az egyéb ter mõ föl det és a
mû ve lés alól ki vett te rü le tet. A va gyon nyil ván tar tá son be -
lül el kü lö ní tés re al kal mas mó don, e jel le gé nek fel tün te té -
sé vel kell nyil ván tar ta ni a vé dett ter mé sze ti te rü le tet, a vé -
de lem re ter ve zett te rü le tet, illetve a Na tu ra 2000 te rü le tet.

(2) A va gyon nyil ván tar tás alap ja az in gat lan-nyil ván -
tar tás és a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás, erdõ ese té ben az
in gat lan-nyil ván tar tás és az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat -
tár adat ál lo má nya. A va gyon nyil ván tar tás szá mí tó gé pes
rend sze ré nek az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ral,
illetve az in gat lan-nyil ván tar tás sal való össze kap csol ha tó -
sá gát biz to sí ta ni kell.

(3) A va gyon nyil ván tar tás nak – össz hang ban az ag rár -
sta tisz ti kai elem zés cél ja i val – a va gyon egé szé rõl,
valamint ezen be lül a föld rész le tek rõl rész le tes ada to kat
kell tar tal maz nia. A va gyon nyil ván tar tás tar tal maz za a tu -
laj do ni la pon sze rep lõ va la mennyi ada tot, be jegy zett jo -
got, fel jegy zett tényt, az egyes föld rész le tek ada ta it,
valamint az azok hoz kap cso ló dó ok ira to kat, erdõ ese té ben
pe dig az ér vény ben levõ üzem ter vi ada to kat is.

(4) A va gyon nyil ván tar tás nak az in gat lan-nyil ván tar tá si 
ada to kon kí vül az aláb bi ada to kat is tar tal maz nia kell:

a) a ha szon bér lõ, hasz ná ló, va gyon ke ze lõ, illetve erdõ
ese té ben a nyil ván tar tás ba vett er dõ gaz dál ko dó neve,
szék he lye (címe),

b) a ha szon bér be, hasz ná lat ba, illetve va gyon ke ze lés be 
adás idõ pont ja és idõ tar ta ma,

c) a ha szon bér, illetve egyéb hasz ná la ti ellen ér ték éves
össze ge, fi ze té sé nek ese dé kes sé ge, tel je sí té sé nek ide je,

d) a hasz no sí tást elõ se gí tõ gaz da sá gi in for má ci ók (így
kü lö nö sen: me li o rá ció, ér ték nö ve lõ be ru há zás, annak
össze ge stb.),

e) hasz no sí tás mód já ra vo nat ko zó ja vas lat,

f) az in gat lan könyv sze rin ti ér té ke,

g) a tíz évre  szóló er dõ gaz dál ko dá si üzem terv alap ján
az er dõ rész let – ide ért ve a rész er dõ rész le tet is – azo no sí -
tó ja és te rü le te,

h) a tu laj don hoz kap cso ló dó ha szon vé tel gya kor lá sá val 
össze füg gõ ada tok,

i) az in gat lan tu laj don jo gát, illetve hasz ná la tát érin tõ
ha tó sá gi ha tá ro za tok, vé dett ség vagy más kö rül mény
 miatti kor lá to zá sok.

(5) A Nem ze ti Föld alap ról ve ze tett va gyon nyil ván tar -
tás ban er dõ ként kell fel tün tet ni azt a föld rész le tet is, amely 
az in gat lan-nyil ván tar tás ban nem er dõ ként van be je gyez -
ve, de az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ban er dõ ként
sze re pel. Ilyen eset ben az MNV Zrt.-nek – amennyi ben a
jog sza bá lyi fel té te lek fenn áll nak – ha la dék ta la nul in téz -
ked nie kell – a ki vett, ál lam i te rü let ként nyil ván tar tott in -
gat la nok ki vé te lé vel – a mû ve lé si ág vál to zás in gat -
lan-nyil ván tar tá si át ve ze té se iránt.

(6) A nyil ván tar tá si fel ada tok tel je sí té se ér de ké ben az
MNV Zrt. meg ál la po dást köt het a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gok kal, hogy az ügy fél ként ka pott ha tá ro za tok ról az el já ró
köz igaz ga tá si ha tó ság elekt ro ni kus úton is tá jé koz tas sa az
aláb bi ügyek ben:

a) az ál lam i tu laj do nú ter mõ föld tu laj don jo gát, illetve
hasz ná la tát – ide ért ve az er dõ gaz dál ko dó ként tör té nõ nyil -
ván tar tás ba vé telt is – érin tõ ha tó sá gi ha tá ro za tok meg ho -
za ta la,

b) a föld hasz ná ló ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel rõl
ren del ke zõ ha tá ro zat meg ho za ta la, amennyi ben a föld -
hasz ná ló ál lam i tu laj don ban levõ ter mõ föl det is hasz nál,

c) a föld hasz ná ló, illetve er dõ gaz dál ko dó ál tal ál lam i
tu laj do nú ter mõ föl det érin tõ föld hasz ná la ti te vé keny sé gé -
vel össze füg gés ben el kö ve tett jog sér tést, illetve e  miatt
ma rasz ta lást meg ál la pí tó köz igaz ga tá si ha tá ro zat meg ho -
za ta la.

V. Fejezet

ELSZÁMOLÁS AZ ÁLLAMI VAGYONNAL

16.  §

Az ál lam i va gyon hasz ná ló ja az erre irá nyuló szer zõ dé -
ses jog vi szony meg szû né se kor, valamint jog sza bály ban
vagy a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott eset ben kö te les az ál -
lam i va gyon ér té ké nek az át vé tel kor fenn ál ló ál la pot hoz
vi szo nyí tott kü lön bö ze té vel (csök ke né sé vel vagy nö ve ke -
dé sé vel) a szer zõ dés sze rint el szá mol ni.

A vagyonkezelésre vonatkozó elszámolási szabályok

17.  §

(1) Az egyéb va gyon ke ze lõ az ál lam i va gyon tár gyá ról
olyan el kü lö ní tett nyil ván tar tást kö te les ve zet ni, amely té -
te le sen tar tal maz za ezen esz kö zök könyv sze rin ti brut tó és
net tó ér té két, az el szá molt terv sze rin ti és ter ven fe lü li ér -
ték csök ke nés össze gét és az ér ték ben be kö vet ke zett egyéb
vál to zá so kat.
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(2) Amennyi ben az egyéb va gyon ke ze lõ leg alább száz -
mil lió fo rint brut tó nyil ván tar tá si ér té kû ál lam i va gyont
ke zel, az üz le ti év rõl ké szí tett éves be szá mo ló, egy sze rû sí -
tett éves be szá mo ló fe lül vizs gá la tát, az ab ban fog lal tak va -
ló di sá gá nak és jog sza bály sze rû sé gé nek el len õr zé sét kö te -
les füg get len könyv vizs gá ló val el vé gez tet ni. E ren del ke -
zés nem vo nat ko zik arra az egyéb va gyon ke ze lõ re, amely
a szám vi te li jog sza bá lyok alap ján egyéb ként is könyv vizs -
gá lat ra kö te le zett.

(3) Az egyéb va gyon ke ze lõ a va gyon ke ze lõi jog egy
összeg ben meg fi ze tett el len ér té két va gyo ni ér té kû jog ként
mu tat ja ki, amely után a szám vi te li elõ írásoknak meg fele -
lõen – az MNV Zrt. ál tal el fo ga dott szám vi te li po li ti ká já -
ban meg ha tá ro zott mó don – ér ték csök ke nést szá mol el.

(4) A 11.  § (1) be kez dé se sze rin ti, a va gyon ke ze lõi jog
el le né ben vég zett te vé keny ség nek mi nõ sül het (amennyi -
ben a va gyon ke ze lé si szer zõ dés így ren del ke zik) kü lö nö -
sen a va gyon ke ze lés be vett esz kö zö kön vég re haj tott ér ték -
nö ve lõ be ru há zás, fel újí tás.

(5) A (4) be kez dés sze rint el vég zett te vé keny ség ér té két 
az egyéb va gyon ke ze lõ nek bi zony la tok kal – így kü lö nö -
sen elõ ze tes, té te les költ ség ve tés sel és szám lák kal – kell
iga zol nia, és ar ról az e ren de let ben, illetve a va gyon ke ze -
lé si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don és gya ko ri ság gal
az MNV Zrt.-nek be kell szá mol nia. Az MNV Zrt. jo go sult 
a be ru há zás hely szí nén az el vég zett mun ká kat bár mi kor
té te le sen el len õriz ni.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti te vé keny ség el szá mo lá sá nál
a 18.  §-ban fog lal ta kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

18.  §

(1) Az egyéb va gyon ke ze lõ vel kö tött va gyon ke ze lé si
szer zõ dést mó do sí ta ni kell, ha a va gyon ke ze lõ a va gyon -
ke ze lés be vett esz kö zön – az MNV Zrt. elõ ze tes hoz zá já -
ru lá sá val – ér ték nö ve lõ be ru há zást, fel újí tást hajt vég re,
illetve új – ál lam i va gyon ba tar to zó – esz közt hoz lét re

a) sa ját pénz esz kö zei, az ál ta la igény be vett köl csö n,
hi tel, vagy ezek kö ré be so rol ha tó más kül sõ for rás fel hasz -
ná lá sá val;

b) a va gyon ke ze lés be vett ál lam i va gyon ba tar to zó esz -
köz el szá molt ér ték csök ke né si le írá sá nak vissza for ga tá sá -
val;

c) el szá mo lá si kö te le zett ség gel ka pott kül sõ for rás ból.

(2) A va gyon ke ze lé si szer zõ dés mó do sí tá sá hoz a tény -
le ge sen meg va ló sí tott ér ték nö ve lõ be ru há zás ra, fel újí tás -
ra, illetve új esz köz lét re ho zá sá ra for dí tott össze ge ket
(azok be ke rü lé si ér té két) esz kö zön ként, to váb bá az (1) be -
kez dés a)–c) pont já ban meg je lölt pénz ügyi for rá son ként
rész le tez ni kell.

(3) A va gyon ke ze lé si szer zõ dés mó do sí tá sá val egy ide -
jû leg

a) a meg va ló sí tott ér ték nö ve lõ be ru há zás, fel újí tás,
illetve lét re ho zott új esz köz el len ér té két – mû sza ki át vé telt 
köve tõen – az egyéb va gyon ke ze lõ az ér té ke sí tés ál ta lá nos 
elõ írásainak meg fele lõen szám láz za az MNV Zrt. felé;

b) az MNV Zrt. meg fi ze ti a meg va ló sí tott ér ték nö ve lõ
be ru há zás, fel újí tás, illetve lét re ho zott új esz köz ér té két,
vagy – az egyéb va gyon ke ze lõ vel kö tött meg ál la po dás tól
füg gõ en – azt más mó don (így kü lö nö sen a be ke rü lé si ér -
ték kel meg egye zõ ér ték ben, va gyon ke ze lõi jog el len ér té -
ké rõl ki ál lí tott szám la ki bo csá tá sá val) ren de zi, majd az
egyéb va gyon ke ze lõ va gyon ke ze lé sé be adja.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben az MNV
Zrt. az el szá mo lá si kö te le zett ség gel át adott kül sõ for rás
be szá mí tá sá val fi ze ti meg az ér ték nö ve lõ be ru há zás, fel -
újí tás, illetve lét re ho zott új esz köz ér té két.

19.  §

(1) A va gyon ke ze lé si szer zõ dés le já rat elõt ti meg szû né -
se kor az MNV Zrt. a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben rög zí -
tett mó don meg té rí ti az egyéb va gyon ke ze lõ nek a 17.  §
(3) be kez dé se alap ján ki mu ta tott va gyon ke ze lõi jog és
– szük ség ese tén – a 18.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti va gyon ke ze lõi jog még le nem írt össze gét.

(2) Amennyi ben az egyéb va gyon ke ze lõ a 17.  § (4) be -
kez dé se alap ján vál lalt kö te le zett sé gé nek nem vagy csak
rész ben tett ele get, a va gyon ke ze lé si szer zõ dés meg szû né -
se kor a szer zõ dés ben rög zí tett ellen ér ték, illetve a tény le -
ge sen el vég zett te vé keny ség ér té ké nek kü lön bö ze tét az
MNV Zrt.-nek – a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott mó don – meg té rí ti.

VI. Fejezet

AZ ÁLLAMI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
TULAJDONOSI ELLENÕRZÉSE

20.  §

(1) Az ál lam i va gyon ke ze lõ jét, hasz ná ló ját meg il le tõ
jo gok gya kor lá sát, annak sza bály sze rû sé gét, cél sze rû sé gét 
a Vtv. 17.  §-ának d) pont ja alap ján az MNV Zrt. – szük ség
sze rint a te rü le ti szer vei út ján – ellen õr zi. En nek ér de ké -
ben a va gyon ke ze lé sé re, hasz no sí tá sá ra kö tött szer zõ dés -
ben rög zí te ni kell, hogy a tu laj do no si ellen õr zés el já rás -
rend jét, a fe lek jo ga it, kö te le zett sé ge it a fe lek a szer zõ dés
ré szé nek te kin tik.

(2) A tu laj do no si ellen õr zés cél ja az ál lam i va gyon nal
való gaz dál ko dás vizs gá la ta, en nek ke re té ben a ren del te -
tés el le nes, jog sze rût len, szer zõ dés el le nes, vagy a tu laj do -
nos ér de ke it sér tõ, illetve a köz pon ti költ ség ve tést hát rá -
nyo san érin tõ va gyon gaz dál ko dá si in téz ke dé sek fel tá rá sa
és a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sa, to váb bá a va gyon nyil -
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ván tar tás hi te les sé gé nek, tel jes sé gé nek és he lyes sé gé nek
biz to sí tá sa.

(3) Az MNV Zrt. stra té gi ai és éves el len õr zé si ter vet ké -
szít, ame lye ket jó vá ha gyás ra a Ta nács elé ter jeszt. Az éves 
el len õr zé si ta pasz ta la tok ról, az azok nyo mán tett in téz ke -
dé sek rõl az MNV Zrt. ve zér igaz ga tó ja a tárgy évet kö ve tõ
év má jus 31-ig je len tést ké szít a Ta nács ré szé re.

(4) A szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé gek el len õr zé se
so rán az MNV Zrt. (te rü le ti szer ve ze ti egy sé ge) szük ség
sze rint – az e szer vek kel kö tött meg álla po dás ese tén – az
ille té kes szak ha tó sá gok köz re mû kö dé sét igény be ve he ti,
együtt mû kö dik to váb bá az érin tett va gyon tárgy vé dett sé ge 
vagy más jel lem zõ je  miatt érin tett mi nisz ter rel.

21.  §

(1) Az MNV Zrt. meg bí zá sá ból tu laj do no si el len õr zést
vég zõ sze mély jo go sult:

a) az el len õr zött he lyi sé ge i be, in gat la na i ba be lép ni,

b) az ellen õr zés tár gyá hoz kap cso ló dó ira tok ba és más
do ku men tu mok ba, elekt ro ni kus adat hor do zón tá rolt ada -
tok ba – a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott adat- és
 titokvédelmi elõ írások be tar tá sá val – be te kin te ni, azok ról
má so la tot, ki vo na tot, illetve ta nú sít ványt ké szít tet ni,

c) az el len õr zött ve ze tõ jé tõl és bár mely al kal ma zott já -
tól írás ban vagy szó ban fel vi lá go sí tást, tá jé koz ta tást, in -
for má ci ót, nyi lat ko za tot kér ni,

d) szük ség ese tén az el len õr zött vizs gá la tát elõ ze tes ér -
te sí tés nél kül is – a meg bí zó le ve le be mu ta tá sá val – meg -
kez de ni.

(2) Az MNV Zrt. meg bí zá sá ból tu laj do no si el len õr zést
vég zõ sze mély kö te les:

a) jo ga it oly mó don gya ko rol ni, hogy az el len õr zött
szer ve zet te vé keny sé gét és ren del te tés sze rû mû kö dé sét a
le he tõ leg ki sebb mér ték ben za var ja,

b) te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl – az (1) be kez dés
d) pont já ban fog lalt ki vé tel lel – az el len õr zött ve ze tõ jét az
ellen õr zés meg kez dé se elõtt leg alább nyolc nap pal tá jé -
koz tat ni, és meg bí zó le ve lét az ellen õr zés meg kez dé se kor
be mu tat ni,

c) meg ál la pí tá sa it tárgy sze rû en, a va ló ság nak meg fele -
lõen el len õr zé si je len tés be fog lal ni és a je len tés ter ve ze tet,
valamint a vég le ges – az el nem fo ga dott ész re vé te lek in -
do ka it is tar tal ma zó – je len tést az el len õr zött ve ze tõ jé nek
meg kül de ni.

(3) A hon vé del mi szer vek, rend vé del mi szer vek és a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok el len õr zé sét te vé keny sé gük
sa já tos sá ga i nak és a kü lön tör vényekben fog lal tak nak
meg fele lõen kell vég re haj ta ni. Az ellen õr zés nem ter jed -
het ki e szer vek tit kos in for má ció gyûj tés sel, adat nyil ván -
tart ás sal, ál lam- és szol gá la ti ti tok kal kap cso la tos do ku -
men tu ma i ra, in for ma ti kai rend sze re i re és te vé keny sé gé re.

22.  §

(1) Az el len õr zött szerv ve ze tõ je, illetve dol go zó ja jo -
go sult:

a) az ellen õr sze mély azo nos sá gá nak bi zo nyí tá sá ra al -
kal mas ok ira tot, illetve meg bí zó le ve lé nek be mu ta tá sát
kér ni, en nek hi á nyá ban az együtt mû kö dést meg ta gad ni,

b) az el len õr zé si cse lek mé nyek nél je len len ni,
c) az ellen õr zés meg ál la pí tá sa it meg is mer ni, a je len tés -

ter ve zet re – a meg kül dés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül – 
ész re vé telt ten ni.

(2) Az el len õr zött szerv ve ze tõ je, illetve dol go zó ja kö te les:
a) az ellen õr zés vég re haj tá sát elõ se gí te ni, ab ban

együtt mû köd ni,
b) az el len õr zést vég zõ ré szé re szó ban vagy – az el len -

õr zést vég zõ ké ré sé re – írás ban a kért tá jé koz ta tást, fel vi lá -
go sí tást, nyi lat ko za tot meg ad ni, a do ku men tá ci ók ba a be -
te kin tést biz to sí ta ni,

c) az el len õr zést vég zõ ké ré sé re a ren del ke zés re bo csá -
tott do ku men tá ció (ira tok, ok má nyok, ada tok) tel jes sé gé -
rõl nyi lat koz ni,

d) az ellen õr zés za var ta lan el vég zé sé hez szük sé ges
egyéb fel té te le ket meg te rem te ni,

e) az ellen õr zés meg ál la pí tá sai, ja vas la tai alap ján tett
in téz ke dé se i rõl az MNV Zrt.-t tá jé koz tat ni.

(3) A (2) be kez dés e) pont já ban em lí tett in téz ke dé sek
vég re haj tá sát, az ellen õr zés so rán tett meg ál la pí tá sok, ja -
vas la tok hasz no su lá sát az MNV Zrt. szük ség ese tén utó -
ellenõrzés ke re té ben meg vizs gál ja.

23.  §

A tu laj do no si ellen õr zés nyo mán az MNV Zrt. kez de -
mé nyez he ti az in gat lan-nyil ván tar tá si (va gyon nyil ván tar -
tá si) ál la pot ren de zé sét, il le tõ leg más in téz ke dés meg té te -
lét. Az MNV Zrt. a ter mõ föl det érin tõ gaz dál ko dás-fel -
ügye le ti te vé keny sé gé vel össze füg gés ben bár mely jog el -
le nes vagy szer zõ dés sze gõ ma ga tar tás ész le lé se ese tén – a
12.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a szer zõ dést
azon na li ha tállyal fel mond hat ja.

VII. Fejezet

ÁLLAMI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

24.  §

(1) Ál la mi va gyont – tör vény ben vagy tör vény fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott kor mány ren de let ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – ver se nyez te tés út ján, a Vtv. 34.  §-a sze rin ti 
el já rás sal le het ér té ke sí te ni.

(2) Az MNV Zrt. az ál lam i va gyon el ide ge ní té se elõtt
kö te les meg vizs gál ni, hogy az adott va gyon tárgy ra szük -
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sé ge van-e va la mely köz pon ti költ ség ve té si szerv nek ál -
lam i fel ada tai el lá tá sá hoz. En nek so rán az MNV Zrt. a
Vtv. 28.  §-ának (1) be kez dé se alap ján kö zölt igé nye ket át -
te kin ti, szük ség sze rint a po ten ci á li san érin tett köz pon ti
költ ség ve té si szer ve ket meg ke re si.

Az értékesítés engedélyezése

25.  §

(1) Ál la mi va gyon ér té ke sí té sé re – ha tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – a Ta nács, illetve – ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben – az MNV Zrt. ve zér igaz ga tó ja dön té se alap ján
ke rül het sor.

(2) Az ér té ke sí tés re az a köz pon ti költ ség ve té si szerv is
ja vas la tot te het, amely az adott va gyon tárgy va gyon ke ze -
lõ je, vagy más jog cí men hasz ná ló ja. A ja vas lat ról az MNV 
Zrt. hat van na pon be lül dönt.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti írás be li ja vas lat nak tar tal -
maz nia kell, illetve ah hoz csa tol ni szük sé ges:

a) az ér té ke sí tést meg ala po zó szak mai ér ve ket, in do ko -
kat, a költ ség ve té si vagy egyéb ked ve zõ irá nyú ha tá sok,
illetve eset le ges hát rá nyok be mu ta tá sát, gaz da sá gos sá gi
szá mí tást;

b) az ér té ke sí ten dõ va gyon elem meg tar tá sá nak hosszú
távú pénz ügyi, illetve ered mény ha tá sai össze ha son lí tá sát
az ér té ke sí tés bõl szár ma zó – a tranz ak ció le bo nyo lí tá si
költ sé gé vel csök ken tett – be vé tel lel;

c) in gat lan ese té ben egy hó nap nál nem ré geb bi tel jes
tu laj do ni lap má so la tot (kül föl di in gat lan ese té ben há rom
hó nap nál nem ré geb bi tel jes tu laj do ni lap má so la tot vagy
az zal egyen ér té kû, az in gat lan ada ta it, az in gat lan hoz kap -
cso ló dó jo go kat, valamint jo gi lag je len tõs té nye ket a he lyi
jog sza bá lyok sze rint köz hi te le sen ta nú sí tó ok ira tot vagy
nem zet kö zi szer zõ dés má so la tát).

(4) Az ér té ke sí tés hez a va gyon ke ze lõ köz pon ti költ ség -
ve té si szerv és az irá nyí tá sát vagy fel ügye le tét el lá tó szerv
ve ze tõ jé nek egyet ér té se szük sé ges, amennyi ben a (2) be -
kez dés sze rin ti ja vas lat ra nem ke rült sor.

(5) A 15.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ban vé -
dett ter mé sze ti te rü let ként, illetve Na tu ra 2000 te rü let ként
nyil ván tar tott in gat lan ér té ke sí té sé hez a ter mé szet vé de le -
mért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té se szük sé ges.

(6) Az ér té ke sí tés re vo nat ko zó dön tés meg ala po zá sá hoz 
füg get len szak ér tõ vel el kell vé gez tet ni – a tõzs dén jegy -
zett rész vény ki vé te lé vel – az érin tett va gyon elem for gal -
mi ér ték becs lé sét (va gyon ér té ke lé sét). Az ér té ke sí tés re
vo nat ko zó dön tés a szak vé le mény ben rög zí tett ér vé nyes -
sé gi idõn be lül hoz ha tó meg.

(7) A Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld ese tén az
MNV Zrt. a for gal mi ér té ket a (6) be kez dés tõl el té rõ en,
egy sze rû sí tett ér ték becs lés sel is meg ál la pít hat ja. En nek
mód sze rét az MNV Zrt. kü lön sza bály zat ban te szi köz zé.

Az értékesítés lebonyolítása

26.  §

(1) Ál la mi va gyont – tör vény ben, valamint a (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – az MNV Zrt., illetve az 
ál ta la meg bí zott olyan sze mély ér té ke sít he ti, aki az ér té ke -
sí tés le bo nyo lí tá sá ra ki írt köz be szer zé si pá lyá za tot el -
nyeri.

(2) Az ér té ke sí tés le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó pá lyá zat
ki írá sa nél kül is ér té ke sít het az MNV Zrt. meg bí zá sa alap -
ján, az e ren de let ben fog lalt sza bá lyok al kal ma zá sá val

a) az a köz pon ti költ ség ve té si szerv, amely az ér té ke sí -
tés re szánt va gyon nak va gyon ke ze lõ je,

b) a ki zá ró la gos ál lam i tu laj don va gyon ke ze lé sét is el -
lá tó egyéb va gyon ke ze lõ – kon cesszi ós szer zõ dés el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – a va gyon ke ze lé sé ben lévõ olyan 
va gyon tár gya kat, ame lyek az or szá gos köz úti és vas úti
köz le ke dé si há ló zat hoz kap cso lód nak, de nem mi nõ sül nek 
ki zá ró la gos ál lam i tu laj don nak.

(3) Az MNV Zrt. és az ér té ke sí tõ a va gyon ér té ke sí té sé -
re vo nat ko zó an kü lön meg ál la po dást köt, amely tar tal maz -
za az ér té ke sí té si el já rás for má ját, illetve az ér té ke sí tés le -
bo nyo lí tá sá ról és ered mé nyé rõl tör té nõ be szá mo lá si és
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get.

(4) Az ér té ke sí tést meg elõ zõ en az ér té ke sí ten dõ va -
gyon elem re vo nat ko zó va gyon ke ze lé si szer zõ dést meg
kell szün tet ni és a fe lek nek egy más sal a V. fe je zet sza bá -
lyai sze rint el kell szá mol ni uk.

27.  §

Ál la mi va gyont – a Vtv. 34.  §-ának (3) be kez dés a) és
c) pont já ban meg je lölt, köz ve tett ér té ke sí té si mó do kat ki -
vé ve – nem le het ér té ke sí te ni olyan aján lat te võ sze mély ré -
szé re, amely nek/aki nek az aján lat té tel idõ pont já ban az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
178.  §-ának 20. pont ja sze rin ti, hat van nap nál ré geb ben le -
járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa vagy az MNV Zrt.-vel
szem ben le járt tar to zá sa van.

Az értékesítési eljárás formái

Pályázat

28.  §

(1) Az ál lam i va gyon ér té ke sí té sé re irá nyuló pá lyá za tot
az MNV Zrt. vagy az ér té ke sí tés sel meg bí zott sze mély írja
ki (a továb biak ban együtt: ki író).

(2) A pá lyáz ta tást – a 29.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé te -
lek tõl el te kint ve – nyil vá nos el já rás sal kell le bo nyo lí ta ni.
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(3) Ál la mi va gyon ér té ke sí té sé re irá nyuló nyil vá nos pá -
lyá zat nak mi nõ sül az az épí té si be ru há zás ra, illetve szol -
gál ta tás nyúj tás ra irá nyuló köz be szer zé si el já rás is, amely -
ben a meg ren de len dõ be ru há zás, szol gál ta tás el len ér té két
rész ben vagy egész ben ál lam i va gyon ba tar to zó – a be ru -
há zás sal egyéb ként nem érin tett – in gat lan tu laj don jo gá -
nak át ru há zá sa ké pe zi.

(4) A köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ra ak kor van le -
he tõ ség, ha az érin tett, ál lam i va gyon ba tar to zó in gat lan
ér té ke sí té sé rõl az MNV Zrt. dön tött, és annak le bo nyo lí tá -
sá val a köz be szer zé si el já rás in dí tá sá ra jo go sult köz pon ti
költ ség ve té si szer vet a 26.  § alap ján meg bíz ta.

(5) A köz be szer zé si el já rást meg in dí tó hir det mény ben
rög zí te ni kell, hogy az aján lat te võ aján la tá ban kö te les
meg je löl ni

a) az épí té si be ru há zás (szol gál ta tás nyúj tás) el len szol -
gál ta tá sá nak tel jes ér té két, valamint

b) azt az össze get, amellyel az a) pont ban sze rep lõ ér té -
ket – az ál lam i va gyon ba tar to zó in gat lan tu laj don jo gá nak
át ru há zá sa  miatt – csök ken ti (be szá mí tá si ér ték).

(6) A köz be szer zé si el já rás so rán be nyúj tott aján la tok
– a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
57.  § (2) be kez dé sé nek a) vagy b) pont ja sze rin ti bí rá la ti
szem pont alap ján tör té nõ – el bí rá lá sa so rán az el len szol -
gál ta tás meg ha tá ro zá sa az (5) be kez dés a) és b) pont já ban
sze rep lõ ér té kek egyen le gét ala pul véve tör té nik. A nyer -
tes aján lat te võ vel kö tött szer zõ dés nek biz to sí ta nia kell,
hogy az ál lam i va gyon ba tar to zó in gat lan tu laj don jo ga a
be ru há zó ra csak ak kor szál l át, ha a be ru há zás ered mé nye -
ként lét re jött épü let bir tok ba adá sa és tu laj don jo gá nak a
Ma gyar Ál lam ja vá ra való jog erõs be jegy zé se meg tör tént.

29.  §

Zárt kö rû pá lyá zat ki írá sá ra csak ki vé te le sen, in do kolt
eset ben ke rül het sor, így kü lö nö sen ak kor, ha a va gyon -
tárgy nyil vá nos pá lyáz ta tá sá nak reál is, ter ve zett költ sé gei
meg ha lad nák a va gyon tárgy for gal mi ér té két, vagy a ko -
ráb bi nyil vá nos pá lyá zat – ér dek lõ dés hi á nyá ban – két al -
ka lom mal ered mény te le nül zá rult.

30.  §

(1) A pá lyá za tot ket tõ vagy an nál több for du ló ban is
meg le het hir det ni. Eb ben az eset ben a má so dik és azt kö -
ve tõ for du lók ban a meg elõ zõ for du ló ban ér vé nyes aján la -
tot tett és a ki író ál tal – elõ re meg ha tá ro zott és köz zé tett
szem pon tok alap ján – ki vá lasz tott aján lat te võk ve het nek
részt.

(2) Több for du lós pá lyá zat ese tén a rész le tes tá jé koz ta -
tó nak tar tal maz nia kell a pá lyá zat egé szé re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat.

(3) Az elsõ for du ló ban ér vé nyes aján la tot tett és a má so -
dik for du ló ban való rész vé tel re jo got szer zett pá lyá zók
– amennyi ben a pá lyá za ti ki írás erre le he tõ sé get ad – a má -
so dik for du ló ban kö zö sen is nyújt hat nak be aján la tot
(aján la tok egye sí té se). Az ily mó don lét re jö võ konzor -
ciumban – amennyi ben erre a pá lyá za ti ki írás le he tõ sé get
ad – részt ve het az a pá lyá zó is, aki az elsõ for du ló ban ér -
vé nyes aján la tot tett, de a má so dik for du ló ban való rész vé -
tel re nem szer zett jo got.

(4) Elõ mi nõ sí té si el já rás ese tén a ki író olyan két- vagy
több for du lós pá lyá za tot ír ki, amely nek elsõ for du ló já ban
az aján lat te võk tel je sí tõ ké pes sé gét, szak is me re tét, al kal -
mas sá gát, illetve pénz ügyi meg bíz ha tó sá gát méri fel. A ki -
író az elsõ for du ló ered mé nye alap ján ha tá roz za meg a má -
so dik for du ló ra rész vé telt nyert pá lyá zók kö rét, akik a
rész le tes pá lyá za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek sze rint ve -
het nek részt a pá lyá zat to váb bi ré szé ben. Az elõ mi nõ sí té si
el já rás ban ho zott dön tést rész le te sen in do kol ni kell.

31.  §

(1) Az ál lam i tu laj do nú ter mõ föl dek ér té ke sí té sé re irá -
nyuló pá lyá za ti fel hí vás ra és az el bí rá lás sza bá lya i ra az
MNV Zrt. ál tal a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi
CXVI. tör vény 15.  §-a alap ján ki adott sza bály zat to váb bi,
sa já tos ren del ke zé se ket is meg ál la pít hat.

(2) Ál la mi tu laj do nú ter mõ föld a hasz no sí tá sá ra, ér té ke -
sí té sé re vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat le zá rá sá ig, egy gaz -
da sá gi évre ter je dõ idõ szak ra – a he lyi bir tok hasz no sí tá si
bi zott sá gok vé le mé nyé nek figye lembe véte lével – ide ig le -
nes föld hasz ná lat ba ad ha tó. Az ide ig le nes hasz ná lat leg -
fel jebb to váb bi egy évre meg hosszab bít ha tó. Az ide ig le -
nes hasz ná lat díj át a hely ben ki ala kult ha szon bér le ti dí jak
figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

A pályázat kiírása

32.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vást és ki írást a Ta nács, illetve az
erre biz to sí tott jog kö ré ben el jár va az MNV Zrt. ve zér igaz -
ga tó ja hagy ja jóvá.

(2) A nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást a ki író kö te les or szá -
go san és a va gyon tárgy meg te kin té sé nek he lyén oly mó -
don – így kü lö nö sen na pi- vagy he ti lap ban, hir de té si lap -
ban, in ter ne tes hir de té si adat bá zis ban, ha zai és kül föl di
pénz ügyi-gaz da sá gi szak lap(ok)ban – köz zé ten ni, hogy az 
a le het sé ges ér dek lõdõk mi nél szé le sebb kö ré hez jut has -
son el.

(3) A nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást min den eset ben
 közzé kell ten ni leg alább az MNV Zrt. hon lap ján, és

a) két or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban, vagy
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b) egy or szá gos és egy, a va gyon tárgy fek vé se vagy az
ér té ke sí ten dõ tár sa sá gi ré sze se dés sel érin tett gaz da sá gi
tár sa ság szék he lye sze rin ti he lyi lap ban.

(4) A pá lyá zat meg hir de té si idõ pont já nak az or szá gos
ter jesz té sû na pi lap ban való köz zé té tel nap ját, amennyi ben
a köz zé té tel re több or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban ke rül
sor, ezek kö zül a leg ko ráb bi köz zé té tel nap ját kell tekin -
teni.

(5) Ter mõ föld ér té ke sí té se ese tén a pá lyá za ti fel hí vást a
Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény
14.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt mó don kell köz zé ten ni.

(6) Zárt kö rû pá lyá zat ese tén a ki író kö te les egy ide jû leg,
köz vet le nül és azo nos mó don – a rész le tes pá lyá za ti ki írás
meg kül dé sé vel – leg alább há rom, egy más tól füg get len ér -
de kel tet írás ban fel hív ni az aján lat té tel re. Zárt kö rû pá lyá -
zat ese tén csak az aján lat ké rés té nyét kell a – (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mó don – nyil vá nos ság ra hoz ni.

(7) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal mát a ki író a va gyon tárgy
jel le gé tõl és az ér té ke sí tés egyéb kö rül mé nye i tõl füg gõ en
ál la pít ja meg, tar tal maz nia kell azon ban leg alább a kö vet -
ke zõ ket:

a) az ér té ke sí ten dõ va gyon tárgy meg je lö lé sét, szük ség
sze rint annak ér té két,

b) a ki író meg ne ve zé sét, szék he lyét, ha a pá lyá zat ki -
írá sá ra az MNV Zrt. meg bí zá sá ból ke rül sor, az erre való
uta lást,

c) a pá lyá zat cél ját, tí pu sát (nyil vá nos vagy zárt kö rû), a 
for du lók szá mát,

d) az ér té ke sí tés re vo nat ko zó fel té te le ket, a fi ze tés
mód já ra, valamint a pá lyá za ti biz to sí té kok ra vo nat ko zó
elõ írásokat,

e) szük ség ese tén a rész le tes tá jé koz ta tó ren del ke zés re
bo csá tá sá nak he lyét, ide jét és költ sé gét,

f) a pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak he lyét, mód ját és 
ha tár ide jét,

g) az aján la ti kö tött ség idõ tar ta mát, illetve az annak
eset le ges meg hosszab bí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat,

h) a ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy a pá lyá za tot a 
41.  § (6) be kez dé sé ben meg je lölt ok ból ered mény te len nek 
nyil vá nít sa,

i) a ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy a nyer tes
aján lat te võ vissza lé pé se vagy a 41.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se ese tén a pá lyá zat
so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel szer zõ dést kös sön,

j) a pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le it.

(8) A pá lyá za ti fel hí vás a ki író mér le ge lé sé tõl füg gõ en
tar tal maz hat ja a rész le tes tá jé koz ta tó ada ta it is.

33.  §

(1) A rész le tes tá jé koz ta tó a pá lyá za ti fel hí vás ban fog -
lalt ada to kon kí vül tar tal maz za a pá lyá za ti ki írást és az el -
já rás sza bá lya it, így kü lö nö sen

a) az ér té ke sí ten dõ va gyon elem mel kap cso la tos lé nye -
ges in for má ci ó kat, az ah hoz kap cso ló dó jo go kat és kö te le -
zett sé ge ket;

b) tár sa sá gi ré sze se dés, ér ték pa pír ese tén a név ér té ket
vagy az ár fo lya mot;

c) szük ség ese tén a ki író ál tal el fo gad ha tó nak tar tott
leg ala cso nyabb össze gû el len ér té ket (mi ni mál árat);

d) a pá lyá zat hi va ta los nyel vé nek meg je lö lé sét;
e) a pá lyá za ti biz to sí ték meg je lö lé sét, ren del ke zés re

bo csá tá sá nak ha tár ide jét és mód ját, valamint a fõ kö te le -
zett sé get biz to sí tó mel lék kö te le zett ség fõbb tar tal mi kel lé -
ke it;

f) szük ség ese tén a pá lyá zat tel je sí té se so rán a sze mé -
lyes köz re mû kö dés kö te le zett sé gét;

g) a pá lyá za ti aján la tok bon tá si el já rá sá nak he lyét, idõ -
pont ját, amennyi ben a pá lyá za tok bon tá sa nyil vá no san
tör té nik, az erre való uta lást;

h) a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra jo go sult sze mély vagy tes -
tü let meg ne ve zé sét;

i) a pá lyá zat el bí rá lá sa so rán al kal ma zan dó ér té ke lé si
szem pon to kat és a – ki író dön té sé tõl füg gõ – pon to zá sos
vagy egyéb ér té ke lé si rend szert;

j) a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá si idõ pont ját vagy ha tár -
ide jét;

k) az ered mény hir de tés mód ját, he lyét és vár ha tó ide jét;
l) az aján lat te võk ér te sí té sé nek mód ját és ha tár ide jét.

(2) Gaz da sá gi tár sa ság ál lam i ré sze se dé sé nek ér té ke sí -
té se ese tén a rész le tes ki írás tar tal maz za a tár sa ság be mu -
ta tá sát, ezen be lül

a) a cég ne vet, szék he lyet, te vé keny sé gi kört;
b) az ala pí tás idõ pont ját, a mû kö dé si idõ tar ta mot, az

ala pí tó kat meg il le tõ eset le ges jo go kat;
c) a jegy zett, illetve sa ját tõke össze gét;
d) a Ma gyar Ál lam tu laj do ni ré sze se dé sét a tár sa ság -

ban;
e) át la gos sta tisz ti kai lét szá mot;
f) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és a ma ga sabb ve ze tõ ál lá sú

dol go zók ra vo nat ko zó ada to kat, a sze mé lyes ada tok ki vé -
te lé vel;

g) a cég üz le ti te vé keny sé gé nek az át fo gó ér té ke lést le -
he tõ vé tevõ le írá sát, így kü lö nö sen a ter me lé si, értékesí -
tési, ku ta tás-fej lesz té si, be ru há zá si in for má ci ó kat;

h) a könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett utol só éves be szá -
mo ló sze rin ti mér le get és ered mény ki mu ta tást;

i) a tár sa ság nál mû kö dõ szak szer ve ze tek is mer te té sét,
tá jé koz ta tást a ha tá lyos kol lek tív szer zõ dés rõl;

j) a tár sa sá got érin tõ kö te le zõ ha tó sá gi elõ írásokat;
k) a kul tu rá lis örök ség vé de lem mel, kör nye zet- és ter -

mé szet vé de lem mel kap cso la tos in for má ci ó kat.

(3) A ki író a pá lyá za ti ki írás ban elõ ír hat ja, hogy az aján -
la tok be nyúj tá sa kor az aján lat te võ aján la ti ga ran ci át és
szer zõ dés ter ve ze tet is csa tol jon, vagy a ki író ál tal meg kül -
dött szer zõ dés ter ve zet el fo ga dá sá ról nyi lat koz zon.

(4) A rész le tes tá jé koz ta tó az aján lat te võ nek csak ti tok -
tar tá si nyi lat ko zat alá írá sa után ad ha tó ki.
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(5) A pá lyá zó nak a rész le tes tá jé koz ta tó ban fog lal ta kon
túl is ad ha tó in for má ció, illetve biz to sít ha tó a hely szí ni
szem le le he tõ sé ge, oly mó don és tar ta lom mal, amely nem
sér ti a pá lyá zók esély egyen lõ sé gét, az aján la tok ke ze lé sé -
re vo nat ko zó elõ írásokat és az üz le ti tit kot. A fel vi lá go sí -
tás ról jegy zõ köny vet kell fel ven ni, ame lyet mind az aján -
lat te võ nek, mind a fel vi lá go sí tást nyúj tó nak alá kell ír nia.

(6) A ki író a pá lyá zók bár me lyi ké nek biz to sí tott in for -
má ci ót, ada tot és egyéb szol gál ta tást kö te les a töb bi pá lyá -
zó szá má ra is ugyan olyan mó don biz to sí ta ni.

34.  §

(1) A ki író nyil vá nos pá lyá zat ese té ben az aján la tok be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt (a továb biak ban: aján lat té -
te li ha tár idõ) nem ha tá roz hat ja meg a pá lyá za ti fel hí vás
köz zé té te lé tõl szá mí tott har minc nap nál, zárt kö rû pá lyá zat 
ese té ben a fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt nap -
nál rö vi debb idõ tar tam ban.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás ban fog lalt fel té te lek csak ki vé -
te le sen, in do kolt eset ben mó do sít ha tók, leg ké sõbb a pá -
lyá zat be adá si ha tár ide jét meg elõ zõ ti ze dik na pig. A mó -
do sí tás köz zé té te lé re a 32.  § (2)–(5) be kez dé sé nek ren del -
ke zé sei irány adók.

(3) A ki író jo go sult a pá lyá za ti fel hí vást az aján lat té te li
ha tár idõ le tel te elõtt vissza von ni. Er rõl a pá lyá za ti fel hí vás 
köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken és mó don az aján lat té te li
ha tár idõ le jár ta elõtt kö te les hir det ményt meg je len tet ni,
zárt kö rû pá lyá zat ese tén a vissza vo nás ról az ér de kelt pá -
lyá zó kat ér te sí te ni. A fel hí vás vissza vo ná sa ese tén
– amennyi ben a rész le tes do ku men tá ci ót a pá lyá zó ellen ér -
ték fe jé ben kap ta meg – a ki író kö te les a rész le tes do ku -
men tá ció vissza szol gál ta tá sa el le né ben a do ku men tá ció
el len ér té két vissza fi zet ni.

(4) Az aján lat te võ az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mó -
do sít hat ja vagy vissza von hat ja pá lyá za ti aján la tát.

(5) Az aján lat te võ a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak nak
meg fele lõen, illetve a ki író fel hí vá sá ra kö te les a pá lyá za tá -
ban fog lal ta kat iga zol ni.

35.  §

(1) A pá lyá za ton való rész vé tel pá lyá za ti biz to sí ték adá -
sá hoz köt he tõ, me lyet a ki író ál tal meg je lölt le té ti szám lá -
ra, a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban meg ha tá ro zott idõ pon tig és
mó don kell át utal ni, illetve a ki írá si fel té te lek sze rin ti más
mó don a ki író ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(2) A ki író a pá lyá za ti biz to sí té kot a pá lyá za ti fel hí vás
vissza vo ná sa, az el já rás ered mény te len sé gé nek meg ál la pí -
tá sa ese tén, to váb bá – az aján la tok el bí rá lá sát köve tõen – a
nem nyer tes aján lat te võk ré szé re kö te les nyolc na pon be lül 
vissza fi zet ni. A ha tár idõt a vissza vo nás ról  szóló hir det -

mény köz zé té te lé nek, illetve az ered mény vagy ered mény -
te len ség ki hir de té sé nek nap já tól kell szá mí ta ni.

(3) Nem jár vissza a pá lyá za ti biz to sí ték, ha a pá lyá zó
aján la tát az aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma alatt vissza von ta,
vagy a szer zõ dés meg kö té se neki fel ró ha tó, vagy az õ ér -
dek kö ré ben fel me rült más ok ból hi ú sult meg.

(4) A nyer tes aján lat te võ ese té ben a pá lyá za ti biz to sí ték
– amennyi ben a be szá mí tás ra al kal mas – a vé tel ár ba be -
szá mít.

A pályázati ajánlat, az ajánlati kötöttség

36.  §

(1) Az aján lat te võk aján la ta i kat cég jel zés nél kü li, zárt
bo rí ték ban, leg alább öt pél dány ban – eb bõl egy pél dányt
min den ol da lon ere de ti ben cég sze rû alá írás sal, ma gán sze -
mé lyek nél ere de ti alá írás sal, illetve a meg ha tal ma zott alá -
írá sá val el lát va – kö te le sek az aján la tok be nyúj tá sá ra nyit -
va álló ha tár idõ ben, a meg adott he lyen, az adott pá lyá zat ra 
uta ló jel zés sel, sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján
be nyúj ta ni.

(2) Az aján lat te võ meg ha tal ma zott ja kö te les köz ok irat -
tal vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal – in gat lan
adás vé te lé re vo nat ko zó meg ha tal ma zás ese tén köz ok irat -
tal vagy ügy véd ál tal el len jegy zett ma gán ok irat tal – iga -
zol ni kép vi se le ti jo go sult sá gát, illetve annak mér té két.

(3) Ha a ki írás más ként nem ren del ke zik, egy aján lat te -
võ csak egy aján la tot te het, illetve egy pá lyá za ton csak egy 
aján lat té tel ben ve het részt akár ön ál ló an, akár kon zor ci um
tag ja ként. Zárt kö rû pá lyá zat ese tén e ren del ke zés tõl a ki -
írás sem tér het el.

(4) Az aján lat nak tar tal maz ni kell az aján lat te võ nyi lat -
ko za tát kü lö nö sen:

a) a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek el fo ga dá sá ra,
b) az ál ta la vál lalt szol gál ta tá sok ra és kö te le zett sé gek re,
c) a vé tel ár vagy el len szol gál ta tás össze gé re

vo nat ko zó an.

(5) Ha a pá lyá za ti ki írás biz to sí ték adá si kö te le zett sé get
tar tal maz, az aján lat csak ak kor ér vé nyes, ha az aján lat te võ 
iga zol ja, hogy a ki írás ban meg je lölt össze gû biz to sí té kot
az ott meg ha tá ro zott for má ban és mó don ren del ke zés re
bo csá tot ta.

(6) A pá lyá zó aján la ti kö tött sé ge – ha a pá lyá za ti ki írás
más ként nem ren del ke zik – ak kor kez dõ dik, ami kor az
aján la tok be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le járt.

(7) A pá lyá zó aján la tá hoz a pá lyá za ti ki írás ban meg ha -
tá ro zott idõ pon tig, de leg alább a be nyúj tá si ha tár idõ le jár -
tá tól szá mí tott hat van na pig köt ve van, ki vé ve, ha a ki író
ezen idõ pon ton be lül a pá lyá za tot meg nyert aján lat te võ vel
szer zõ dést köt, a pá lyá za ti fel hí vást a 34.  § (3) be kez dé se
sze rint vissza von ja vagy a pá lyá za tot ered mény te len nek
mi nõ sí ti.
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(8) Ér vény te len az aján lat, ha nem fe le l meg a pá lyá za ti
ki írás ban és a jog sza bá lyok ban fog lal tak nak. Az ér vény te -
len pá lyá za tot be nyúj tó aján lat te võ a pá lyá za ti el já rás ban,
illetve annak to váb bi sza ka szá ban nem ve het részt.

(9) Az aján lat te võ nem igé nyel het té rí tést a ki író tól
aján la ta ki dol go zá sá ért. A pá lyá zat el ké szí té sé vel és a pá -
lyá za ton való rész vé tel lel kap cso la tos költ sé gek – az aján -
lat ér vé nyes sé gé tõl, illetve ered mé nyes sé gé tõl függet -
lenül – az aján lat te võt ter he lik.

A pályázati ajánlatok felbontása és értékelése

37.  §

(1) A pá lyá za tok be ér ke zé se so rán a ki író kép vi se lõ je az 
át vé tel pon tos idõ pont ját rá ve ze ti a pá lyá za tot tar tal ma zó
zárt bo rí ték ra, s egy út tal iga zol ja az át vé tel té nyét. Az
aján la ti do ku men tu mo kat bí rá la ti sor szám mal kell el lát ni.
Amennyi ben a pá lyá za tok ér kez te té sé re meg ha tá ro zott
idõ pont ban ke rül sor, azt köz jegy zõ rész vé te lé vel kell le -
bo nyo lí ta ni.

(2) A ha tár idõ ben be ér ke zett pá lyá za ti aján la to kat tar -
tal ma zó zárt bo rí té ko kat a ki író a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg je lölt idõ pont ban, köz jegy zõ je len lé té ben bont ja fel. A 
bon tá son az MNV Zrt. kép vi se lõ je is je len le het.
Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás ér tel mé ben a bon tás nyil -
vá no san tör té nik, a ki író és az MNV Zrt. ál tal meg hí vott
sze mé lyek, valamint az aján lat te võk és meg ha tal ma zot ta ik 
is je len le het nek.

(3) Az aján la tok nyil vá nos fel bon tá sa kor a je len lé võk -
kel is mer tet ni kell az aján lat te võk ne vét, szék he lyét (la kó -
he lyét), az aján la tok kal kap cso la tos to váb bi rész le tek
azon ban nem hoz ha tók nyil vá nos ság ra.

(4) A pá lyá za ti aján la tok fel bon tá sá ról és is mer te té sé rõl
a ki író köz jegy zõi ok ira tot kö te les ké szít tet ni, amely ben a
köz jegy zõ

a) ta nú sít ja a pá lyá za tok fel bon tá sá nak sza bá lyos me -
ne tét,

b) rög zí ti, hogy az aján la tok meg fe lel tek-e a ki írás sze -
rin ti ala ki kö ve tel mé nyek nek,

c) rög zí ti az aján la tok bí rá la ti sor szá mát és da rab szá -
mát,

d) rög zí ti a pá lyá za tok fel bon tá sa kor, illetve is mer te té -
se kor be je len tett ki fo gá so kat, ész re vé te le ket,

e) a ki író ké ré sé re rög zít he ti, hogy a pá lyá zat anya gá -
ból meg õr zés re egy pél dányt át vett.

38.  §

(1) A be nyúj tott aján la to kat a ki író ál tal ki je lölt Ér té ke lõ 
Bi zott ság vé le mé nye zi, és az el bí rá lás ra vo nat ko zó ja vas -
la tát in do ko lás sal együtt az MNV Zrt.-nek dön tés re elõ ter -
jesz ti.

(2) Az Ér té ke lõ Bi zott ság az aján la tok fel bon tá sa után
fel vi lá go sí tást kér het a pá lyá zók tól annak ér de ké ben, hogy 
a pá lyá za tok ér té ke lé se, illetve össze ha son lí tá sa el vé gez -
he tõ le gyen. Az Ér té ke lõ Bi zott ság kér dé se it, illetve azok -
ra az érin tett pá lyá zó ál tal adott vá la szo kat írás ban kell
rög zí te ni.

(3) Az Ér té ke lõ Bi zott ság és a ki író kö te les a pá lyá za ti
ki írás ban meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint meg vizs gál ni 
az aján lat te võk al kal mas sá gát a szer zõ dés tel je sí té sé re, en -
nek so rán a csa tolt do ku men tu mok ere de ti sé gét ellen -
õrizheti.

(4) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a pá lyá za tok össze ha son lí tá -
sát a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott szem pon tok és sú -
lyo zás alap ján vég zi. Az Ér té ke lõ Bi zott ság spe ci á lis szak -
kér dés el dön té se ér de ké ben füg get len szak ér tõt kér het fel
a köz re mû kö dés re, vé le mény adás ra.

(5) A pá lyá za tok ér té ke lé sé rõl jegy zõ köny vet (a továb -
biak ban: ér té ke lé si jegy zõ könyv) kell ké szí te ni, amely nek
tar tal maz nia kell kü lö nö sen:

a) pá lyá za ti el já rás rö vid is mer te té sét, a be ér ke zett
aján la tok szá mát,

b) a be ér ke zett aján la tok nak a pá lyá za ti fel hí vás ban
köz zé tett szem pon tok sze rin ti rész le tes ér té ke lé sét,

c) az Ér té ke lõ Bi zott ság nak a leg jobb aján lat ra vo nat -
ko zó ja vas la ta in do ka it,

d) a vé tel ár, illetve az aján lat egé sze ér té ke lé sé nek
szem pont ja it (ide ért ve a vé tel árat be fo lyá so ló kö te le zett -
ség vál la lá so kat is),

e) a pá lyá zók ál tal aján lott biz to sí té kok ér té ke lé sét,
f) a pá lyá za ti el já rás össze fog la ló ér té ke lé sét, a pá lyá -

zók rang so ro lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot.

(6) Az ér té ke lé si jegy zõ köny vet a bi zott ság min den tag -
ja alá írá sá val hi te le sí ti, és azt a pá lyá za tok bon tá sá tól,
illetve szük ség ese tén a hi ány pót lás ra ren del ke zés re álló
idõ le jár tá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg kül di az
MNV Zrt.-nek. Az ér té ke lé si jegy zõ könyv höz csa tol ni
kell a pá lyá za ti fel hí vást, a rész le tes do ku men tá ci ót,
valamint a pá lyá za tok bon tá sá ról ké szült jegy zõ könyv és a 
be ér ke zett aján la tok egy-egy ere de ti pél dá nyát, to váb bá az 
Ér té ke lõ Bi zott ság tag ja eset le ges kü lön vé le mé nyét.

A pályázati ajánlatok elbírálása

39.  §

(1) Ha a ki író meg ál la pí tá sa sze rint a pá lyá zó az aján la ta 
lé nye gét nem érin tõ, for mai ok ból hi bás (hi á nyos) aján la -
tot nyúj tott be, ön ként vagy a ki író fel hí vá sá ra leg fel jebb
öt na pon be lül pó tol hat ja a hi á nyo kat. Az aján lat lé nye gét
nem érin tõ for mai oko kat, a pó tol ha tó hi á nyo kat, valamint
a hi ány pót lás ha tár ide jét a pá lyá zat ki írás nak kell tar tal -
maz nia. Az aján lat ér vé nyes sé gét a ki író a hi ány pót lás ra
ren del ke zés re álló idõ le tel tét köve tõen ál la pít ja meg.
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(2) Az aján la tok fel bon tá sát köve tõen, a pá lyá zat le zá rá -
sa elõtt a ki író dön té se alap ján le he tõ ség van ár tár gya lás
tar tá sá ra, amely re min den ér vé nyes pá lyá za tot be nyúj tó
aján lat te võt meg kell hív ni. Amennyi ben csak egy ér vé -
nyes aján lat ér ke zett, ár tár gya lás he lyett az aján lat te võ fel -
hív ha tó aján la ta mó do sí tá sá ra.

(3) Az ár tár gya lás so rán a pá lyá zók aján la ta i kat mó do -
sít hat ják az zal, hogy a ko ráb ban meg aján lott vé tel ár nem
csök kent he tõ, és a mó do sí tott aján lat nak is meg kell fe lel -
nie a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott va la mennyi fel -
té tel nek. A tár gya lás le zá rá sát köve tõen a ki író is mé tel ten
el vég zi az aján la tok rang so ro lá sát.

40.  §

(1) A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sá ról az Ér té ke lõ Bi -
zott ság ja vas la tá nak mér le ge lé sé vel a Ta nács vagy – a
Vtv. alap ján erre biz to sí tott jog kö ré ben el jár va – az MNV
Zrt. ve zér igaz ga tó ja dönt. Az aján la tok kö zül az összes sé -
gé ben leg ked ve zõbb fel té te le ket kí ná ló, meg ala po zott
aján lat mel lett kell dön te ni. A pá lyá za ti fel hí vás ban kö zölt
bí rá la ti szem pon tok kal el len té tes dön tés nem hoz ha tó.

(2) Amennyi ben az ér té ke sí tés re irá nyuló pá lyá zat le -
foly ta tá sá ra va la mely kon cesszi ós pá lyá zat tal együtt ke rül
sor, az aján la tok ról – fi gye lem mel a kon cesszi ós tör vény -
ben fog lal tak ra – az (1) be kez dés tõl el té rõ en a kon cesszi ós 
pá lyá zat ki író ja dönt az MNV Zrt.-vel egyet ér tés ben.

(3) Ha a pá lyá za ti ki írás más ként nem ren del ke zik, az
aján la to kat a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott har -
minc na pon be lül kell el bí rál ni.

(4) Az el bí rá lá si ha tár idõt a ki író egy al ka lom mal leg fel -
jebb har minc nap pal meg hosszab bít hat ja, mely rõl az érin -
tet te ket tá jé koz tat ni kell. A pá lyá za ti ki írás ban a (3) be kez -
dés tõl el té rõ en meg ál la pí tott el bí rá lá si ha tár idõ sem ha lad -
hat ja meg – annak meg hosszab bí tá sa ese tén sem – a ki -
lenc ven na pot.

41.  §

(1) A ki író a pá lyá zat ered mé nyét az el bí rá lást köve tõen
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb nyolc na pon be lül írás ban
köz li va la mennyi aján lat te võ vel. Kon cesszi ós pá lyá zat hoz 
kap cso ló dó an ki írt ér té ke sí té si pá lyá zat ese té ben a két pá -
lyá zat ered mé nyét a kon cesszi ós pá lyá za tot ki író köz li va -
la mennyi aján lat te võ vel. A ki író a pá lyá zat ered mé nyét a
32.  § (2) és (3) be kez dé sé ben meg je lölt mó don köz zé te szi.

(2) A ki író a szer zõ dést a pá lyá zat nyer te sé vel köti meg.
Kon cesszió kö te les te vé keny sé get vég zõ tár sa ság ér té ke sí -
té se kor a pá lyá zat nyer te se az, aki a kon cesszi ós és az ér té -
ke sí té si pá lyá zat fel té te le i nek meg fe lel, és egy ben mind két 
pá lyá zat ra összes sé gé ben a leg ked ve zõbb aján la tot tet te.

(3) A szer zõ dést a pá lyá zat el bí rá lá sá ról tör tént ér te sí -
tést köve tõen a le he tõ leg rö vi debb idõn, de leg fel jebb hat -
van na pon be lül kell meg köt ni.

(4) Ha a pá lyá zat nyer te sé vel a szer zõ dés kö tés meg hi ú -
sul, vagy a szer zõ dés alá írá sa után a nyer tes a szer zõ dést
nem tel je sí ti és ezért a ki író a szer zõ dés tõl el állt, vagy a fe -
lek meg szün tet ték vagy fel bon tot ták azt, úgy a ki író
–  korábbi dön té se alap ján – jo go sult a so ron kö vet ke zõ
aján lat te võ vel szer zõ dést köt ni vagy az aján la ti kö tött ség
le jár ta után új pá lyá za tot ki ír ni.

(5) A Nem ze ti Föld alap ba tar to zó in gat la nok pá lyá zat
út ján tör té nõ ér té ke sí té se so rán az elõ vá sár lás ra jo go sult
sze mély a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak nak meg fele lõen, a
nyer tes pá lyá zat tal azo nos tar tal mú el fo ga dó, illetve az
elõ vá sár lá si jo gá ról le mon dó nyi lat ko za tot te het. A nyer -
tes pá lyá zat tar tal má ról, valamint a jog nyi lat ko zat meg té -
te lé nek ha tár ide jé rõl az MNV Zrt. tá jé koz tat ja az elõ vá sár -
lás ra jo go sul ta kat.

(6) Ered mény te len a pá lyá za ti el já rás, ha

a) nem ér ke zett ér vé nyes pá lyá za ti aján lat,

b) a be nyúj tott pá lyá za tok egyi ke sem fe lel t meg a pá -
lyá za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek nek,

c) a ki író a 42.  § (4) be kez dé sé ben meg je lölt ok ból az
el já rás ér vény te le ní té sé rõl dön tött,

d) a leg jobb ér vé nyes aján lat el fo ga dá sa je len tõs va -
gyon vesz tés sel jár na.

(7) A ki író a pá lyá za ti el já rás so rán ké szí tett jegy zõ -
köny ve ket, do ku men tu mo kat kö te les öt évig meg õriz ni.

Összeférhetetlenségi és titokvédelmi szabályok

42.  §

(1) A pá lyá za tok ér té ke lé sé ben és el bí rá lá sá ban nem ve -
het részt

a) a pá lyá za tot be nyúj tó ter mé sze tes sze mély és annak
kép vi se lõ je, al kal ma zott ja, fog lal koz ta tott ja, al kal ma zó ja
és fog lal koz ta tó ja,

b) a pá lyá za tot be nyúj tó jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság kép vi se lõ je, tu laj do no sa,
tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, al kal ma zott ja vagy más
szer zõ dé ses jog vi szony alap ján fog lal koz ta tott ja,

c) annak a jogi sze mély nek vagy jogi sze mé lyi ség nél -
kü li gaz da sá gi tár sa ság nak a kép vi se lõ je, ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je, al kal ma zott ja (fog lal koz ta tott ja), amely ben a pá -
lyá zó köz vet len vagy köz ve tett be fo lyás sal ren del ke zik,
ille tõleg amely nek a pá lyá zó tu laj do no sa, tag ja,

d) az a)–c) pont ban meg je lölt sze mé lyek kö ze li hoz zá -
tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont],

e) aki tõl bár mely ok nál fog va nem vár ha tó el az ügy
tár gyi la gos meg íté lé se (el fo gult ság).
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(2) A pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt vevõ kö te les ha la dék -
ta la nul be je len te ni, ha vele szem ben bár mi lyen össze fér -
he tet len sé gi ok áll fenn.

(3) Össze fér he tet len sé gi kér dés ben vita ese tén az a sze -
mély vagy tes tü let dönt, aki, illetve amely a pá lyá zat ki írá -
sá ról dön tött. Ha az össze fér he tet len sé gi ok a ki író szerv
ve ze tõ jé nek sze mé lyé re néz ve áll fenn, ak kor a vi tá ban a
ki író szerv ve ze tõ jé nek fe let te se, a va gyon ér té ke sí té sé vel
meg bí zott sze mély ese té ben pe dig az MNV Zrt. dönt. Ha
az össze fér he tet len sé gi ok az MNV Zrt. mint ki író ve ze tõ -
jé nek sze mé lyé re néz ve áll fenn, ak kor a vi tá ban a Ta nács
dönt.

(4) Ér vény te len és ez ál tal ered mény te len a pá lyá za ti el -
já rás, ha a pá lyá zat el bí rá lá sa kor az össze fér he tet len sé gi
sza bá lyo kat meg sér tet ték, illetve ha va la me lyik ajánlat -
tevõ az el já rás tisz ta sá gát vagy a töb bi aján lat te võ ér de ke it
sú lyo san sér tõ cse lek ményt kö ve tett el.

43.  §

(1) Az aján lat te võ a szer zõ dés kö té sig – il le tõ leg a 39.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben meg je lölt tár gya lás meg kez dé sé ig –
kö te les ti tok ban tar ta ni aján la ta tar tal mát, kö te les to váb bá
a pá lyá za ti el já rás be fe je zé sét köve tõen is bi zal ma san ke -
zel ni a ki író ál tal a ren del ke zé sé re bo csá tott min den tényt,
in for má ci ót, ada tot, azok ról har ma dik sze mély nek tá jé -
koz ta tást nem ad hat. Ez a ti la lom nem zár ja ki a fi nan szí ro -
zó ban kok kal, kon zor ci o ná lis aján lat ese tén a kon zor ci u mi 
részt ve võk kel, valamint az aján lat te võ meg ha tal ma zott
jogi kép vi se lõ jé vel, illetve az aján lat el ké szí té sé hez az
aján lat te võ ál tal igény be vett, fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ 
egyéb szak ér tõ vel való kap cso lat tar tást, a ti tok tar tá si kö te -
le zett ség azon ban e sze mé lyek re is ki ter jed.

(2) Ha az aján lat te võ vagy az ér dek kö ré be tar to zó más
sze mély a pá lyá zat tit kos sá gát meg sér tet te, a ki író az aján -
la tot ér vény te len nek nyil vá nít hat ja.

(3) A ki író a pá lyá zók szá mát a pá lyá za tok bon tá sá ig, az 
aján la tok tar tal mát a dön tés ho za ta lig –, illetve a 39.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben meg je lölt tár gya lás meg kez dé sé ig –
kö te les tit ko san ke zel ni, ar ról fel vi lá go sí tást sem kívül -
állóknak, sem a pá lyá za ton részt ve võk nek nem ad hat.

Árverés

44.  §

(1) Az ár ve ré si el já rás so rán az ár ve rés re bo csá tott
 vagyontárgy tu laj don jo gát li ci tá lás út ján a leg ma ga sabb
vé tel árat fel aján ló ár ve re zõ szer zi meg. Az ár ve rést mind -
addig foly tat nia kell, amíg az ár ve re zõk újabb aján la tot
 tesznek.

(2) Ingó do log ár ve ré se so rán – le he tõ ség sze rint – biz -
to sí ta ni kell annak az ár ve rés hely szí nén való be mu ta tá sát.

(3) Amennyi ben a ki ki ál tá si áron ér vé nyes vé te li aján la -
tot nem tet tek, az ár ve rést ered mény te len nek kell nyil vá ní -
ta ni.

(4) Az ár ve ré si biz to sí ték az MNV Zrt. (meg bí zott ár ve -
rez te tõ) ál tal meg ál la pí tott összeg, amit az ár ve ré sen való
rész vé tel fel té te le ként az ár ve re zõ nek az ár ve rés hely szí -
nén kész pénz ben be kell fi zet ni vagy a fel hí vás ban meg je -
lölt le té ti szám lá ra az ár ve rés meg kez dé sé nek idõ pont já ig
át kell utal ni oly mó don, hogy az em lí tett idõ pon tig a jó vá -
írás meg tör tén jen.

(5) A nyer tes ár ve re zõ ese té ben az ár ve ré si biz to sí ték a
vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül, a nem nyer tes ár ve re zõk ré -
szé re az ár ve rés nap ján vissza kell fi zet ni.

45.  §

(1) Az ár ve ré si hir det mény köz zé té te lé nek leg alább
tizen öt nap pal meg kell elõz nie a hir det mény ben meg je lölt 
ár ve ré si idõ pon tot. A hir det ményt a 32.  § (2)–(5) be kez dé -
sé ben meg je lölt mó don kell köz zé ten ni, to váb bá az ár ve -
rés hely szí nén, in gat lan ese té ben – ter mõ föld, illetve más,
fel épít mény nél kü li in gat lan ki vé te lé vel – az in gat la non is
ki kell füg gesz te ni.

(2) A hir det mény ben fel kell tün tet ni
a) az ár ve rést ki író meg ne ve zé sét;
b) az ár ve rés he lyét és ide jét;
c) az ár ve rés re ke rü lõ va gyon tár gyak meg ne ve zé sét és

ki ki ál tá si áru kat, valamint a va gyon tár gyak ra vo nat ko zó
eset le ges kor lá to zá so kat (pl. elõ vá sár lá si jog);

d) a vé tel ár meg fi ze té sé nek ha tár ide jét és mód ját;
e) az ár ve ré si biz to sí ték össze gét és le tét be he lye zé sé -

nek mód ját, ha tár ide jét;
f) az ár ve ré sen tör té nõ rész vé tel fel té te le it;
g) az ár ve rés re je lent ke zés he lyét, mód ját és ide jét;
h) szük sé ges ese tén az arra vo nat ko zó in for má ci ót,

hogy az ár ve rés re ke rü lõ va gyon tár gya kat hol és mi kor le -
het meg te kin te ni, illetve azok ról ho gyan le het to váb bi in -
for má ci ó hoz jut ni;

i) mind azon to váb bi in for má ci ót, amit az ár ve rés ki író -
ja szük sé ges nek tart.

(3) Az MNV Zrt. (meg bí zott ár ve rez te tõ) az ár ve rés idõ -
pont já ról és a ki ki ál tá si ár ról az ár ve ré si hir det mény meg -
je le né sé vel egy ide jû leg kö te les ér te sí te ni az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba be jegy zett

a) ha szon él ve ze ti, hasz ná lói, föld hasz ná la ti, tel ki szol -
gal mi jog,

b) tar tá si és élet já ra dé ki jog,
c) elõ vá sár lá si jog,
d) va gyon ke ze lõi jog,
e) jel zá log jog

jo go sult ja it.
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46.  §

(1) Az ár ve rés nyil vá nos, és azt köz jegy zõ rész vé te lé vel 
kell le bo nyo lí ta ni. Az ár ve rést a ki író al kal ma zott ja vagy
meg bí zott ja foly tat ja le. Az ár ve rés rõl a köz jegy zõ jegy zõ -
köny vet ké szít, amely tar tal maz za a li ci tá lás ban ki ala kult
vég sõ sor ren det, valamint az ár ve rés sel kap cso la tos min -
den lé nye ges ada tot, in for má ci ót. A jegy zõ köny vet az ár -
ve rést le foly ta tó sze mély, a jegy zõ könyv ve ze tõ és az ár ve -
ré si vevõ is alá ír ja.

(2) Ár ve ré sen részt ven ni és vé te li aján la tot ten ni sze -
mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján le het. A meg ha tal -
ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba – in gat lan adás vé te lé re vo nat ko zó meg ha tal ma zást
köz ok irat ba vagy ügy véd ál tal el len jegy zett ma gán ok irat -
ba – kell fog lal ni.

(3) Az ár ve ré sen – az egyéb fel té te lek nek való meg fe le -
lés ese tén – az ve het részt, aki a hir det mény ben meg ha tá -
ro zott ár ve ré si biz to sí té kot a hir det mény ben meg je lölt mó -
don és idõ ben le tét be he lyez te.

(4) Az ár ve rés meg kez dé se kor az ár ve re zõk kel kö zöl ni
kell az ár ve rés re ke rü lõ va gyon tárgy becs ér té két (ki ki ál tá -
si árát), és fel kell hív ni õket aján la tuk meg té te lé re.

(5) Az ár ve rést ad dig kell foly tat ni, amíg az aján lat te võk 
aján la tot tesz nek. Ha nincs to váb bi aján lat, a fel aján lott
leg ma ga sabb vé tel ár há rom szo ri ki ki ál tá sát köve tõen ki
kell je len te ni, hogy a va gyon tár gyat a leg ma ga sabb vé tel -
árat aján ló ve he ti meg.

(6) Ter mõ föld ár ve rés út ján tör té nõ ér té ke sí té se so rán
az arra jo go sult elõ vá sár lá si jo gát az ár ve rés le zá rá sa elõtt
gya ko rol hat ja.

(7) Az ár ve ré si vevõ az ár ve rés re bo csá tott va gyon tár -
gyon – az egyéb jog sza bá lyi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén –
a vé tel ár meg fi ze té sé vel sze rez het tu laj don jo got.

47.  §

(1) Amennyi ben a nyer tes ár ve re zõ a hir det mény ben
elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést neki fel ró ha tó ok ból nem
köti meg vagy a tel jes vé tel árat nem fi ze ti meg, úgy kell
tekin teni, hogy a jog ügy let tõl vissza lé pett. Ilyen eset ben a
be fi ze tett ár ve ré si biz to sí té kot el vesz ti és fe le lõs a szer zõ -
dés kö tés meg hi ú su lá sá ból az ár ve rez te tõt ért ká ro kért, to -
váb bá vi sel ni kö te les az ár ve rez te tõ eb bõl fa ka dó költ -
ségeit.

(2) Az ár ve ré sen tör té nõ ér té ke sí tés re a 28.  § (1) be kez -
dé se, a 32.  § (1) be kez dé se, a 34.  § (3) be kez dé se, a 41.  §
(6) be kez dé se és a 42.  § ren del ke zé se it meg fele lõen al kal -
maz ni kell. Az össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat az MNV
Zrt. vagy a meg bí zott ár ve rez te tõ ré szé rõl az ár ve rés le bo -
nyo lí tá sát vég zõ sze mé lyek és az ár ve re zõ sze mé lyek vi -
szo nyá ban kell al kal maz ni.

Versenyeztetés nélküli értékesítés

48.  §

A ver se nyez te tés nél kü li ér té ke sí tés a Vtv. 35.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti ese tek ben al kal maz ha tó ki vé te les
ér té ke sí té si el já rás, amely nek so rán az ér té ke sí tés le bo -
nyo lí tó ja az ál lam i va gyon ba tar to zó va gyon tár gyat – tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – leg alább a be csült
for gal mi ér té ken, a ver se nyez te té si el já rás mel lõ zé sé vel
ki vá lasz tott sze mély ja vá ra ide ge ní ti el. A for gal mi ér ték
meg ál la pí tá sá ra erre jo go sult szak ér tõt kell fel kér ni, és a
szak vé le ményt az ügy ira ta i hoz kell csa tol ni.

49.  §

A Vtv. 28.  §-ának (4) be kez dé se és 33.  §-ának (2) be -
kez dé se alap ján tör té nõ ér té ke sí tés re e fe je zet 24.  §-ának
(2) be kez dé sét, 25–26.  §-át, 28.  §-ának (1) be kez dé sét,
32.  §-ának (1), (3) és (7) be kez dé sét, 33.  §-ának (1)–(2) és
(4) be kez dé sét, valamint 37.  §-át nem kell al kal maz ni.
Ilyen eset ben a 44.  § (4) be kez dé sé ben és a 45.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lal tak so rán az MNV Zrt. he lyett az ér té ke sí tõ
köz pon ti költ ség ve té si szerv jár el.

VIII. Fejezet

ÁLLAMI VAGYON INGYENES ÁTRUHÁZÁSÁNAK
SZABÁLYAI

50.  §

(1) A Vtv. 36.  § (2) be kez dé sé nek a)–e) pont ja sze rin ti
tu laj don ba adás ra vo nat ko zó kez de mé nye zést az MNV
Zrt.-hez vagy az érin tett va gyon elem va gyon ke ze lõ jé hez
(hasz ná ló já hoz) kell be nyúj ta ni. Utób bi eset ben a va gyon -
ke ze lõ a hoz zá be nyúj tott ké rel met vé le mé nyé vel, ja vas la -
tá val együtt az MNV Zrt.-nek ti zen öt na pon be lül dön tés re
meg kül di.

(2) A be nyúj tott do ku men tu mok nak tar tal maz ni uk kell,
illetve azok hoz csa tol ni szük sé ges:

a) a tu laj don ba adás ra vo nat ko zó igényt, meg je löl ve a
fel hasz ná lá si célt, valamint a se gí ten dõ fel ada tot és az azt
elõ író jog sza bá lyi ren del ke zést,

b) a kez de mé nye zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy vál lal ja a
tu laj don ba adás ér de ké ben fel me rü lõ költ sé gek – ide ért ve
a mû ve lé si ág szük sé ges meg vál toz ta tá sá nak költ sé gét –
meg té rí té sét,

c) he lyi ön kor mány zat, illetve több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás kez de mé nye zé se ese tén a kép vi se lõ tes tü let (köz gyû -
lés), illetve a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ta ná csa ha tá ro za -
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tát, amely az ál lam i va gyon igény lé sé rõl ho zott dön tést
tar tal maz za.

51.  §

(1) A kez de mé nye zés be ér ke zé sét köve tõen az MNV
Zrt. hat van na pon be lül – a Vtv. 36.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt eset ben ha la dék ta la nul – meg vizs gál -
ja, hogy az igény lés meg fe lel-e a tör vényi fel té te lek nek.
En nek ke re té ben

a) ellen õr zi annak ala ki meg fe le lõ sé gét, az elõ írt mel -
lék le tek meg lé tét,

b) meg vizs gál ja, hogy az igé nyelt va gyon elem ál lam i
tu laj don ba tar to zik-e,

c) in gat lan ese té ben meg vizs gál ja, hogy tu laj do ni és
va gyon ke ze lõi vi szo nyai ren de zet tek-e, és azt az in gat -
lan-nyil ván tar tás a va ló sá gos hely zet nek meg fele lõen tün -
te ti-e fel,

d) meg vizs gál ja a kez de mé nye zés ben meg je lölt fel -
adat, illetve cél ki tû zés jog sza bá lyok kal való össz hang ját.

(2) Nem ad ha tó in gye ne sen tu laj don ba az olyan va -
gyon elem, amely va la mely ál lam i fel adat el lá tá sá hoz vagy 
– ér té ke sí té se ese tén – a fel adat fi nan szí ro zá si for rá sá nak
biz to sí tá sá hoz, illetve a költ ség ve té si be vé te li elõ irány za -
tok tel je sí té sé hez szük sé ges.

(3) Nem ad ha tó in gye ne sen tu laj don ba az a va gyon elem 
sem, amely re az MNV Zrt. és más sze mély kö zött a Vtv.
23.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés van ha tály ban,
és a szer zõ dõ part ner a szer zõ dés kö zös meg egye zés sel
tör té nõ meg szün te té sé hez nem já rul hoz zá.

(4) A 15.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ban vé -
dett ter mé sze ti te rü let ként, illetve Na tu ra 2000 te rü let ként
nyil ván tar tott in gat lan in gye nes át ru há zá sá hoz a ter mé -
szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té se
szük sé ges.

(5) Amennyi ben a kért in gat lan tu laj don jo ga va la mely
jog sza bá lyi fel té tel hi á nya  miatt – ide ért ve a (2)–(4) be -
kez dés ben fog lal ta kat is – nem ru ház ha tó át, az MNV Zrt.
er rõl az igény lõt ér te sí ti.

(6) Amennyi ben a kez de mé nye zés hi á nyos sá ga or vo -
sol ha tó, az MNV Zrt. annak ki egé szí té sé re hív ja fel az
igény lõt.

(7) Ha az in gye nes át ru há zás ról való dön tés a Vtv.
36.  §-ának (3) be kez dé se ér tel mé ben a Kor mány ha tás kö -
ré be tar to zik, az MNV Zrt. ál tal meg kül dött ja vas lat alap -
ján az ál lam i va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter nyújt -
ja be a szük sé ges elõ ter jesz tést.

(8) Az ál lam i va gyon ba tar to zó ré gé sze ti le le tek in gye -
nes át ru há zá sá nak jo gát – kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don – a kul tu rá lis örök sé gért fe le lõs mi nisz ter
gya ko rol ja.

IX. Fejezet

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ELHELYEZÉSE

52.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek el he lye zé sé nek
biz to sí tá sa és ko or di ná lá sa az MNV Zrt. fel ada ta.

(2) A kor mány za ti el he lye zés meg szer ve zé se ér de ké ben 
a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ál tal hasz nált in gat la nok
hasz ná la tá nak, hasz no sí tá sá nak gaz da sá gos sá gát, cél sze -
rû sé gét az MNV Zrt. jo go sult el len õriz ni.

53.  §

(1) Köz pon ti költ ség ve té si szerv az 52.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott kör ben (el he lye zé si cél lal) ki zá ró lag az
MNV Zrt. elõ ze tes jó vá ha gyá sá val

a) in dít hat in gat lan tu laj don jo gá nak a Ma gyar Ál lam
ja vá ra tör té nõ meg szer zé sé re irá nyuló köz be szer zé si vagy
más (pl. ki sa já tí tá si) el já rást,

b) köt het in gat lan ra vo nat ko zó olyan jog ügy le tet,
amely a Ma gyar Ál lam tu laj don szer zé sét ered mé nye zi
(pl. adás vé tel, cse re, aján dé ko zás stb.),

c) in dít hat in gat lan ra vo nat ko zó hasz ná la ti jo go sult ság
bár mely jog cí men tör té nõ meg szer zé sé re irá nyuló el já rást
(pl. bér le ti, hasz ná la ti, ha szon él ve ze ti, ha szon bér le ti, ha -
szon köl csön stb.),

d) köt het sa ját maga vagy más köz pon ti költ ség ve té si
szerv ja vá ra in gat lan ra vo nat ko zó hasz ná la ti jo go sult sá got 
ered mé nye zõ (pl. bér le ti, hasz ná la ti, ha szon él ve ze ti, ha -
szon bér le ti, ha szon köl csön stb.) meg ál la po dást.

(2) Az (1) be kez dés c)–d) pont ja i ban fog lal ta kat nem
kell al kal maz ni, amennyi ben

a) a hasz ná la ti jo go sult ság hat van na pot meg nem ha la -
dó idõ tar tam ra szól, vagy

b) az in gat lan egye di brut tó nyil ván tar tá si ér té ke az öt -
mil lió fo rin tot nem ha lad ja meg, vagy

c) ön ál ló in gat la non ként leg fel jebb 25 m2-t meg nem
ha la dó te rü let rész re vo nat ko zik, vagy

d) a jog ügy let ben vár ha tó, illetve meg ha tá ro zott – egy -
sze ri vagy idõ sza kon ként meg ál la pí tott díj ese tén az egy
évre vo nat ko zó – el len szol gál ta tás ér té ke a brut tó egy mil -
lió fo rin tot nem ha lad ja meg, vagy

e) a jog ügy let kül föl dön lévõ in gat lan ra vo nat ko zik.

(3) A (2) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sa ese tén a
meg kö tött szer zõ dést meg hosszab bí ta ni, vagy ugyan azon
szer zõ dõ fél lel újabb hasz ná la ti jo go sult ság ra vo nat ko zó
szer zõ dést köt ni ki zá ró lag az MNV Zrt. elõ ze tes jó vá ha -
gyá sá val le het.

(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv az MNV Zrt. (1) és
(3) be kez dés sze rin ti elõ ze tes jó vá ha gyá sa irán ti ké rel mét
– amennyi ben az elõ ze tesen is mert – az in gat lan(rész) és a
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jog cím pon tos meg je lö lé sé vel, rész le tes in do ko lás sal az
irá nyí tást vagy fel ügye le tet gya kor ló szerv ve ze tõ jé nek út -
ján, annak egyet ér té sé vel ter jeszt he ti elõ. Az MNV Zrt.
har minc na pon be lül dönt a ké re lem rõl, amely ha tár idõ be
az eset le ges hi ány pót lás idõ tar ta ma nem szá mít bele.

X. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54.  §

(1) E ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a kincs tá ri va gyon nal való gaz dál ko dás ról  szóló
58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let, és az annak mó do sí tá sá -
ról  szóló 175/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let 272/2005.
(XII. 15.) Korm. ren de let és 6/2007. (I. 24.) Korm. ren de -
let, valamint az üveg ház ha tá sú gá zok nak a Ma gyar Ál lam
kincs tá ri va gyo ná ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé ge i vel való
ren del ke zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló 109/2006. (V. 5.)
Korm. ren de let 11.  § (4) be kez dé se,

b) a Nem ze ti Föld alap va gyon nyil ván tar tá sá nak, va -
gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 254/2002. (XII. 13.) Korm. ren de let, az annak
mó do sí tá sá ról  szóló 68/2005. (IV. 13.) Korm. ren de let, a
ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né ben tör té nõ 
meg szer zé sé rõl  szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 16/2006. (I. 26.) Korm. ren de let 4.  §
(2) be kez dé se, és a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
 szóló 2007. évi I. tör vénnyel, valamint a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2007. évi II. tör vénnyel össze füg gõ egyes kor mány ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 115/2007. (V. 24.) Korm. ren de -
let 17.  §-a.

(3) 2008. ja nu ár 1-jé vel ha tá lyát vesz ti

a) az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rész vény -
tár sa ság éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te -
le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 219/2000. (XII. 11.)
Korm. ren de let, és a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes
egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 237/2003.
(XII. 17.) Korm. ren de let 17.  §-a,

b) a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ról  szóló 313/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let,

c) a Nem ze ti Föld alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv ki je lö -
lé sé rõl  szóló 336/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let.

(4) A 14.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt sza bály za tot az
MNV Zrt. e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat van na pon
be lül te szi köz zé a Ma gyar Köz löny ben.

(5) Az MNV Zrt. jog elõ dei ál tal ál lam i tu laj do nú ter mõ -
föld re kö tött ha szon bér le ti szer zõ dé se ket – fi gye lem mel a
kü lön jog sza bá lyok sze rin ti vé dett sé gi szem pon tok ra is –
2008. de cem ber 31-ig kell fe lül vizs gál ni és e ren de let sza -
bá lya i nak meg fe le lõ mó do sí tá su kat kez de mé nyez ni. A fe -
lül vizs gá lat alap ján azon szer zõ dé sek nél, ahol a ha szon -
bér le ti díj mér té ke nem éri el a hely ben ki ala kult díj té telt,
illetve ame lyek nem fe le lnek meg a jog sza bá lyi fel té te lek -
nek, az MNV Zrt. a szer zõ dés mó do sí tá sát ha la dék ta la nul
kö te les kez de mé nyez ni.

(6) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek kel kö tött va gyon -
ke ze lé si szer zõ dé sek nek a Vtv. 59.  § (5) be kez dé se sze rin ti 
fe lül vizs gá la ta so rán – az ága za ti, szak mai szem pon tok ér -
vé nye sí té se ér de ké ben – a va gyon ke ze lé si szer zõ dés sel
kap cso la tos dön tés meg ho za ta lá hoz az adott köz pon ti
költ ség ve té si szerv irá nyí tá sát vagy fel ügye le tét el lá tó
szerv ve ze tõ jé nek egyet ér té se szük sé ges.

(7) A Nem ze ti Föld alap ba tar to zó in gat la nok ra vo nat -
ko zó ide ig le nes va gyon ke ze lé si szer zõ dé sek meg szün te té -
sét je len ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat hó na pon be -
lül kez de mé nyez ni kell, a meg szün te tést köve tõen hasz no -
sí tá suk ról a Vtv., illetve e ren de let sza bá lya i nak meg fe le lõ
szer zõ dé sek kel kell gon dos kod ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

I. A 14.  § (1) be kez dé se alap ján szol gál ta tan dó ada tok
köre

1. Az adat szol gál ta tás so rán va gyon ele men ként, té te le -
sen kell je len te ni az adott va gyon elem re vo nat ko zó ada to -
kat föld te rü let, épü let, la kás és egyéb he lyi ség, gaz dál ko dó 
szer ve zet ben fenn ál ló ré sze se dés és köz gyûj te mé nye ken
kí vül el he lye zett, vé de lem alá esõ mû tár gyak és al ko tá sok
ese té ben.

2. Té te le sen kell je len te ni az 1. pont ban meg ha tá ro zot -
ta kon túl az MNV Zrt. va gyon-nyil ván tar tá si sza bály za tá -
ban meg je lölt ér ték ha tárt meg ha la dó im ma te ri á lis ja vak ra, 
épít mé nyek re, gé pek re, esz kö zök re, be ren de zé sek re, fel -
sze re lé sek re, jár mû vek re és te nyész ál la tok ra vo nat ko zó
ada to kat.

3. Az 1. és 2. pont ban nem sze rep lõ va gyon cso por tok ra 
vo nat ko zó ada to kat össze von tan kell je len te ni.

II. Adat szol gál ta tá si ha tár idõk

A 14.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt adat szol gál ta tást
rend sze re sen, az aláb bi ha tár idõ kig kell tel je sí te ni:

1. a hasz nált ál lam i va gyon tárgy év de cem ber 31-i ál lo -
má nyá ról éven te egy szer, a tárgy évet kö ve tõ év má jus
31-ig;
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2. azon va gyon ele mek ese té ben, ahol a hasz ná ló kü lön
jog sza bály elõ írása  miatt az 1. pont ban meg je lölt határ -
idõig tény ada tot nem tud szol gál tat ni, a tárgy évet kö ve tõ
év szep tem ber 30-ig;

3. az I. pont sze rint té te le sen nyil ván tar tott va gyon elem 
ál lam i va gyon ba ke rü lé sé rõl (be ru há zás, be szer zés, eset le -
ges fel le lés stb.), ki ke rü lé sé rõl (ér té ke sí tés, kár ese mény
 miatti meg sem mi sü lés, se lej te zés, té rí tés nél kü li tu laj don -
ba adás stb.), va gyon ke ze lõi jo gá nak át ru há zá sá ról,
valamint a va gyon nyil ván tar tott ada ta i ban be kö vet ke zett
vál to zás ról har minc na pon be lül;

4. a va gyon elem ér ték becs lé se ese tén a for gal mi ér ték -
rõl ha la dék ta la nul;

5. új va gyon ke ze lõi (a va gyon hasz no sí tá sá ra kö tött
más) jog vi szony lé te sí té se kor a szer zõ dés meg kö té sé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül;

6. az 5. pont ban meg je lölt jog vi szony meg szû né se ese -
tén ha la dék ta la nul;

7. a va gyon hasz ná ló já nak törzs ada ta i ban be kö vet ke -
zett vál to zás ról nyolc na pon be lül.

Az I. pont sze rint össze von tan nyil ván tar tott va gyon ele -
mek ada ta it az 1–4. pont ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ig
össze sít ve kell je len te ni.

A Kormány
255/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

az építésügy körébe tartozó egyes hatósági
nyilvántartásokról

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya az épí tés ügy kö ré be tar to zó te vé -
keny sé gek kel össze füg gõ ha tó sá gi te vé keny sé ge ket szol -
gá ló nyil ván tar tá sok [Étv. 58.  § (1) be kez dés] ve ze té sé re
ter jed ki.

(2) E ren de let sza bá lya it – a (3) be kez dés sze rin ti ki vé -
te lek kel – a sa já tos épít mény faj ták kal, valamint a mû em lé -
kek kel össze füg gõ nyil ván tar tá sok ra és az azok ból tör té nõ
adat szol gál ta tá sok ra is al kal maz ni kell, ha a sa já tos épít -
mény faj tá val, illetve a mû em lé kek kel össze füg gõ nyil ván -
tar tást sza bá lyo zó jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik.

(3) E ren de let sza bá lyai
a) a víz gaz dál ko dá si, to váb bá
b) a hon vé del mi, a ka to nai és a nem zet biz ton sá gi

sa já tos épít mény faj ták kal össze füg gõ nyilvántartá sokra,
valamint az azok ból tör té nõ adat szol gál ta tá sok ra nem
 terjed ki.

Általános rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let ben sza bá lyo zott nyil ván tar tá sok ba
(a továb biak ban: nyil ván tar tás)  való be jegy zés, annak mó -
do sí tá sa és tör lé se jog sza bály ban elõ írt ok irat ba fog lalt té -
nye ken ala pul hat. A be jegy zés (mó do sí tás, tör lés) so rán az 
ala pul szol gá ló ok irat nak a nyil ván tar tás tar tal ma szem -
pont já ból je len tõs té nye it és ada ta it kell figye lembe ven ni.

(2) A nyil ván tar tást – az alap já ul szol gá ló ok ira tok hoz -
zá fér he tõ sé gét figye lembe véve – elekt ro ni kus úton nap ra -
ké szen kell ve zet ni, tá rol ni, fel dol goz ni.

(3) A nyil ván tar tás nak al kal mas nak kell len nie a be kö -
vet ke zett vál to zá sok fo lya ma tos kö ve té sé re és a nyil ván -
tar tás ból tör té nõ elekt ro ni kus adat szol gál ta tás ra.

(4) A nyil ván tar tás ada ta it az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig
 valódinak kell te kin te ni (köz hi te les ség).

3.  §

E ren de let ha tá lya alá tar to zó nyil ván tar tá sok ha tó sá gi
nyil ván tar tás nak mi nõ sül nek, ide ért ve a nem közigazga -
tási szer vek ál tal ve ze tett nyil ván tar tá so kat is.

4.  §

(1) Ha a nyil ván tar tás ba  való be jegy zés alap já ul szol -
gáló, a nyil ván tar tás ve ze té sét elõ író jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ok ira tot nem a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ké -
szíti, az ok ira tot ké szí tõ szerv

a) ön kor mány za ti dön tés ese tén leg ké sõbb a dön tés ha -
tály ba lé pé sé ig a jegy zõ,

b) köz igaz ga tá si dön tés ese tén a jog erõs dön tést hozó
ha tó ság ha la dék ta la nul
kö te les meg kül de ni a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv nek.

(2) A nyil ván tar tás ba  való be jegy zés alap já ul szol gá ló
ok irat nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ál ta li meg õr zé sé re az
adott ok irat meg õr zé sé re jog sza bály ban elõ írt kö ve tel mé -
nyek az irány adók.

5.  §

(1) A nyil ván tar tás ból – ha e ren de let vagy más jog sza -
bály el té rõ en nem ren del ke zik – a kért adat hoz fû zõ dõ ér -
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de kelt ség iga zo lá sa vagy  valószínûsítése ese tén adat szol -
gál tat ha tó.

(2) Ha az ada tot nem ér de kelt ség re hi vat ko zás sal, ha -
nem ki fe je zet ten mint köz ér de kû ada tot vagy köz ér dek bõl
nyil vá nos ada tot ké rik ki ad ni, a köz ér de kû ada tok ra irány -
adó tör vényi sza bá lyok sze rint kell el jár ni. Ilyen eset ben
kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni arra, hogy csak a sze mé -
lyes adat tör vényi fo gal ma alá nem esõ adat ad ha tó ki.

(3) A nyil ván tar tás ból sze mé lyes adat – ha tör vény más -
ként nem ren del ke zik – az érin tett írás be li hoz zá já ru lá sa
ese tén ad ha tó ki.

Egyes építésügyi nyilvántartások

6.  §

A kü lön jog sza bály sze rin ti, ha tó sá gi en ge dé lye zést
vég zõ épí tés ügyi ha tó ság (a továb biak ban: el sõ fo kú épí -
tés ügyi ha tó ság) ve ze ti – te le pü lé sen ként el kü lö nít ve, az
1. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal – az ille té -
kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal
meg ál la pí tott he lyi épí té si sza bály za tok, to váb bá ezek mó -
do sí tá sa i nak nyil ván tar tá sát. Ez a ha tás kör nem érin ti a te -
le pü lé si jegy zõ nek a te le pü lé si ön kor mány zat ren de le te i -
nek és ha tá ro za ta i nak nyil ván tar tá sá val össze füg gõ fel -
ada tát.

7.  §

(1) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság ve ze ti
a) a he lyi épí té sze ti ér té kek vé del mé vel kap cso la tos

nyil ván tar tá so kat a 2. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta -
lom mal,

b) az épít mé nyek nyil ván tar tá sát – en nek ré sze ként a
la kás épí tés sel (meg szû nés sel) kap cso la tos nyil ván tar tást – 
a 3. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal,

c) a fel vo nók és moz gó lép csõk (moz gó jár dák),
valamint az ezek hez kap cso ló dó in téz ke dé sek nyil ván tar -
tá sát a fel vo nók és moz gó lép csõk köz pon ti nyil ván tar tá sá -
ra irány adó, kü lön jog sza bály sze rin ti adat tar ta lom mal,

d) a ha tó sá gi el len õr zé sek nyil ván tar tá sát a 4. szá mú
mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal,

e) az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok so rán ki sza bott épí -
tés ügyi és el já rá si bír sá gok, valamint azok be haj tá sá nak
nyil ván tar tá sát az 5. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom -
mal.

(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kul tu rá lis
örök ség vé del mi ha tó ság ve ze ti a mû em lé ki vé de lem alá
tar to zó épü le tek ese té ben az (1) be kez dés b) és d) pont ja
sze rin ti nyil ván tar tá so kat.

(3) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság a má sod fo kú épí tés -
ügyi ha tó ság nak a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 15-ig, míg a
má sod fo kú épí tés ügyi ha tó ság a szak mai fel ügye le tet el lá -

tó köz igaz ga tá si szerv nek kö te les a tárgy évet kö ve tõ év ja -
nu ár 31-éig a tár gyi nap tá ri év (ja nu ár 1.–de cem ber 31.)
össze sí tett nyil ván tar tá si ada ta it elekt ro ni ku san meg -
küldeni.

8.  §

Az el sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság ve ze ti
a) az épí tés fel ügye le ti el len õr zé sek jegy zõ köny ve it, az

ellen õr zés so rán fel tárt jog sér tõ épí tés ügyi cse lek mé nyek
nyil ván tar tá sát az el len õr zé si jegy zõ köny vek alap ján a
6. szá mú mel lék let sze rin ti,

b) a ki sza bott épí tés fel ügye le ti bír sá gok és azok be haj -
tá sá nak nyil ván tar tá sát a 7. szá mú mel lék let sze rin ti,

c) az épí té si te vé keny ség meg kez dé sé vel kap cso la tos
ada tok nyil ván tar tá sát a 8. szá mú mel lék let sze rin ti
adat tar ta lom mal.

9.  §

Az Étv. 5.  §-ának (4) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott
terv ta ná csok nyil ván tar tást ve zet nek a hoz zá juk be nyúj tott 
terv do ku men tá ci ók ról a kü lön jog sza bály sze rin ti adat -
tartalommal.

10.  §

(1) A te le pü lés ter ve zõi, épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõi, az
épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi név jegy zé ket, to váb bá az el -
kü lö ní tet ten ve ze tett név jegy zé ke ket a Ma gyar Épí tész
Ka ma ra és a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra te rü le ti ka ma rái
(a továb biak ban: te rü le ti ka ma rák) ve ze tik kü lön jog sza -
bály ban meg ál la pí tott el já rás ban és a név jegy zék be vé telt
meg ál la pí tó ha tá ro zat sze rin ti ada tok nak, to váb bá a kü lön
jog sza bály ban meg je lölt egyéb ada tok nak meg fe le lõ adat -
tar ta lom mal.

(2) Az épí té si mû sza ki el len õrök, valamint a fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõk név jegy zé két a te rü le ti ka ma rák ve ze tik kü -
lön jog sza bály ban meg ál la pí tott el já rás ban és adat tar ta -
lom mal.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti név jegy zé ket egy -
más sal össze han gol tan, elekt ro ni ku san kell ve zet ni.

(4) A kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lek kel szak ma -
gya kor lá si te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer ve ze tek 
és más jogi sze mé lyek nyil ván tar tá sát a te rü le ti ka ma ra ve -
ze ti a kü lön jog sza bály sze rin ti adat tar ta lom mal.

11.  §

A te rü let- és te le pü lés ren de zé si ter vek köz pon ti
 dokumentumtárát ke ze lõ szerv ve ze ti az e ren de let
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9. szám ú mel lék le te sze rin ti adat tar ta lom mal a bauxit -
cementtel épült épít mé nyek köz pon ti cím jegy zé két.

Módosuló rendelkezések

12.  §

(1) A te le pü lés ter ve zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter ve -
zé si, valamint az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság
sza bá lya i ról  szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Jr.) 10.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Ha az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ vizs gá la ta so rán
meg ál la pít ja, hogy az épít ményt vagy egyes szer ke ze te it
ba u xit ce ment fel hasz ná lá sá val ké szí tet ték, a vizs gá lat
ered mé nyét 30 na pon be lül kö te les be je len te ni a te rü let- és 
te le pü lés ren de zé si ter vek köz pon ti do ku men tum tá rát ke -
ze lõ szerv nek.”

(2) A Jr. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A te rü le ti épí tész-, illetve mér nö ki ka ma rák név -
jegy zé ket ve zet nek a szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg -
ál la pí tá sá ról  szóló ha tá ro zat nak a 13.  § (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ada tai alap ján. A név jegy zék ben rög zí te ni
kell a név jegy zék be vé te li el já rás sal össze füg gés ben jog -
sza bály ban elõ írt igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé -
nek té nyét.”

(3) Az épí té si mû sza ki el len õri, valamint a fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let
9.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé -
szül ki:

„(2) A név jegy zék ben rög zí te ni kell a név jegy zék be vé -
te li el já rás sal össze füg gés ben jog sza bály ban elõ írt igaz ga -
tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé nek té nyét.”

Záró rendelkezések

13.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha tá lyát
vesz ti

a) az épí tés ügy kö ré be tar to zó te vé keny sé gek el lá tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi nyil ván tar tá sok lé te sí té sé nek és
mû kö dé sé nek fel té te le i rõl  szóló 241/1997. (XII. 19.)
Korm. ren de let, valamint az annak mó do sí tá sá ról ren del -
ke zõ 87/2000. (VI. 15.) Korm. ren de let 9.  §-ának (2) be -
kez dé se, valamint

b) a Jr. 3. mel lék le te I. fe je ze té nek 8. pont ja.

(3) A 7.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt nyil ván tar tá so kat
2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en ve ze tõ szerv e na pon

a) a nyil ván tar tás ak tu á lis ada ta it

aa) – ha in for má ció tech no ló gi ai fel té te lei fenn áll nak –
elekt ro ni kus úton, vagy

ab) a nyil ván tar tá si szám sze rint emel ke dõ sor rend ben
ki nyom ta tott for má ban, to váb bá

b) a nyil ván tar tás alap ját ké pe zõ do ku men tu mo kat
át ad ja a 6.  § sze rin ti ha tó ság nak.

(4) A 11.  §-ban meg je lölt nyil ván tar tást 2008. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ en ve ze tõ szerv e na pon a nyil ván tar tás ak -
tu á lis ada ta it – ha in for má ció tech no ló gi ai fel té te lei fenn -
áll nak – elekt ro ni kus úton, en nek hi á nyá ban ki nyom ta tott
for má ban, valamint a nyil ván tar tás alap ja it ké pe zõ do ku -
men tu mo kat át ad ja a 11.  § sze rin ti szerv nek.

(5) A 6–11.  § sze rin ti szer vek az e ren de let ha tá lya alá
tar to zó nyil ván tar tá so kat 2009. ja nu ár 1-jé tõl egy sé ges
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül te szik hoz zá fér he tõ vé
az ada tok meg is me ré sé re jo go sul tak szá má ra.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. ren de let hez

Az építésügyi hatóság településrendezési
nyilvántartásának adattartalma

Az épí tés ügyi ha tó ság ille té kességi te rü le tén lévõ te le -
pü lé sek, te le pü lés ré szek he lyi épí té si sza bály za tá nak nyil -
ván tar tá sa te le pü lé sen ként:

a he lyi épí té si sza bály zat vagy annak mó do sí tá sát meg ál la -
pí tó he lyi ren de let

1. szá ma,

2. a jó vá ha gyás dá tu ma,

3. ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja,

4. te rü le ti ha tá lya (a ha tá ro ló köz te rü le tek meg ne ve zé -
sé vel).

2. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóság helyi építészeti értékvédelmi
nyilvántartásának adattartalma

Az épí tés ügyi ha tó ság ille té kességi te rü le tén lévõ he lyi
ér ték vé de lem alatt álló épít mé nyek, te rü le tek nyil ván tar tá -
sa te le pü lé sen ként:

a he lyi ér ték vé de lem rõl  szóló he lyi ren de le tet vagy annak
mó do sí tá sát jó vá ha gyó helyi ren de let

1. szá ma,

2. a jó vá ha gyás dá tu ma,

3. ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja,
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4. he lyi te rü le ti vé de lem ese tén te rü le ti ha tá lya (a ha tá -
ro ló köz te rü le tek meg ne ve zé sé vel),

5. he lyi egye di vé de lem ese tén a vé de lem alatt álló
épít mé nyek, épít mény ré szek címe, hely raj zi szá ma.

3. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóság építmény-nyilvántartásának
adattartalma

Az épí tés ügyi ha tó ság ille té kességi te rü le tén ki adott
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek, be je len té sek tu do má sul -
vé te le (elvi, épí té si, bon tá si, fenn ma ra dá si, hasz ná lat ba vé -
te li, ren del te tés mó do sí tá si) – ezen be lül el kü lö nít ve a la -
kás épí tés sel kap cso la tos ada to kat –:

1. jo go sult já nak meg ne ve zé se, címe,

2. az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõ neve, jo go sult sá ga,

3. az épí tés hely szí né nek címe, hely raj zi szá ma,

4. az épít mény ren del te té sé nek meg ne ve zé se, kü lön je -
lez ve az épü let köz hasz ná la tú épít mény-jel le gét és annak
fel tün te té sét, hogy az épü let tar tal maz-e az besz tet,

5. az épí té si te vé keny ség rö vid le írá sa (a ha tá ro zat ren -
del ke zõ rész e sze rint),

6. má sod fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sá ra
sor ke rült-e.

4. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatósági ellenõrzések nyilvántartásának 
adattartalma

Az épí tés ügyi ha tó sá gi el len õr zé sek:

1. hely szí né nek címe,

2. a tu laj do nos (in gat lan nal ren del kez ni jo go sult) neve
(meg ne ve zé se),

3. – ha van – épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély szá ma, kel te,

4. az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély tár gya (rö vid le írás),

5. az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség be je len té sé -
nek, illetve a be je len tés tu do má sul vé te lé nek dá tu ma.

5. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Adatok az építésügyi bírság nyilvántartásának
vezetéséhez

1. A bír sá got ki sza bó el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság meg -
ne ve zé se.

2. Épít te tõ neve (meg ne ve zé se), címe (szék he lye).

3. Épít mény he lye (cím, hely raj zi szám).

4. A bír sá got ki sza bó el sõ fo kú ha tá ro zat szá ma, kel te,
jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lás dá tu ma, a bír ság össze ge.

5. Má sod fo kon el járt épí tés ügyi ha tó ság meg ne ve zé se,
má sod fo kú ha tá ro zat szá ma, kel te, rö vid tar tal ma.

6. Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ese tén a ha tá ro zat szá ma,
 kelte, rö vid tar tal ma.

7. Egy össze gû be fi ze té si ha tár idõt mó do sí tó vég zés
szá ma, kel te, az új be fi ze té si ha tár idõ dá tu ma.

8. Be fi ze tés kel te.

9. Vég re haj tás el ren de lé se az APEH felé (vég zés szá -
ma, kel te).

10. Vég re haj tás ered mé nye:
a) be haj tás kel te,
b) jel zá log jog-be jegy zés kel te,
c) vég re haj tá si el já rást meg szün te tõ vég zés szá ma,

 kelte, a meg szün te tés oka (el évü lés, fel szá mo lás, kö te le -
zett jog utód nél kü li meg szû né se, be hajt ha tat lan ság,
egyéb).

6. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti hatósági ellenõrzések
nyilvántartásának adattartalma

Az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi el len õr zé sek:

1. épít mény he lye, címe,

2. épít te tõ neve (meg ne ve zé se), címe (szék he lye),

3. ki vi te le zõ, fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, épí té si mû sza ki
ellen õr neve (meg ne ve zé se),

4. épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély szá ma, kel te, en nek
 hiányában e tény rög zí té se,

5. épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély tár gya (rö vid le írás).

7. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti bírság nyilvántartásának
adattartalma

1. A bír sá got ki sza bó el sõ fo kú ha tó ság meg ne ve zé se.

2. Épít te tõ neve (meg ne ve zé se), címe (szék he lye).

3. Meg bír sá golt neve (meg ne ve zé se), ki vi te le zé si mi -
nõ ség e (épít te tõ, ki vi te li terv ké szí tõ je, ki vi te le zõ, fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ, épí té si mû sza ki ellen õr), címe.

4. Épít mény he lye, címe.
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5. A bír sá got ki sza bó el sõ fo kú ha tá ro zat szá ma, kel te,
jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lás kel te, a bír ság össze ge,
a be fi ze tés ha tár ide je.

6. Má sod fo kon el járt ha tó ság meg ne ve zé se, má sod fo -
kú ha tá ro zat szá ma, kel te, rö vid tar tal ma.

7. Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ese tén a ha tá ro zat szá ma,
 kelte, rö vid tar tal ma.

8. Egy össze gû be fi ze té si ha tár idõt mó do sí tó vég zés
szá ma, kel te, új be fi ze té si ha tár idõ.

9. Be fi ze tés kel te.

10. Vég re haj tás el ren de lé se az APEH felé (vég zés
 száma, kel te).

11. Vég re haj tás ered mé nye:
a) be haj tás kel te,
b) jel zá log jog-be jegy zés kel te,
c) vég re haj tá si el já rást meg szün te tõ vég zés szá ma,

 kelte, a meg szün te tés oka (el évü lés, fel szá mo lás, kö te le -
zett jog utód nél kü li meg szû né se, be hajt ha tat lan ság,
egyéb).

8. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Építési tevékenység megkezdésének bejelentésével
kapcsolatos nyilvántartás adattartalma

1. Be je len tés jog cí me (30 mil lió fo rin tot meg ha la dó,
köz be szer zés ha tá lya alá tar to zó; adat vál to zás).

2. Épít te tõ ada tai (neve, címe).

3. Épí té si hely szín ada tai (cím, hely raj zi szám).

4. Ki vi te le zés meg kez dé sé nek ter ve zett idõ pont ja
(csak az elsõ be je len tés nél).

5. Ki vi te le zõ (vál lal ko zó) ada tai:
a) neve (el ne ve zé se),
b) címe (la kó hely vagy szék hely, ér te sí té si cím),
c) vál lal ko zói en ge dély vagy cég bí ró sá gi be jegy zés

szá ma,
d) adó azo no sí tó jele, adó szá ma.

6. Fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ada tai:
a) neve (el ne ve zé se),
b) címe (la kó hely vagy szék hely, ér te sí té si cím),
c) név jegy zé ki szá ma.

7. Épí té si mû sza ki ellen õr ada tai:
a) neve (el ne ve zé se),
b) címe (la kó hely vagy szék hely, ér te sí té si cím),
c) név jegy zé ki szá ma.

8. A ki vi te li ter vek ké szí tõ jé nek ada tai:
a) neve (el ne ve zé se),
b) címe (la kó hely vagy szék hely, ér te sí té si cím),
c) jo go sult sá gi szá ma.

9. Terv el len õr
a) neve (el ne ve zé se),
b) címe (la kó hely vagy szék hely, ér te sí té si cím),
c) jo go sult sá gi szá ma.

10. A be nyúj tás dá tu ma.

9. számú melléklet
a 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bauxitcementtel készült építmények
nyilvántartásának adattartalma

1. Az épít mény he lye (címe, hely raj zi szá ma), épí té sé -
nek éve.

2. A tu laj do nos neve, címe.

3. A sta ti kai vizs gá lat idõ pont ja, meg ál la pí tá sai.

4. Ha tó sá gi in téz ke dé sek kel te, tar tal ma.

A Kormány
256/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról

A Kor mány az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
valamint a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
valamint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007.
évi XVII. tör vény 81.  § (2) be kez dé sé ben, to váb bá a nem -
ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi
LXXXVIII. tör vény 12.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al -
kotja:

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogállása

1.  §

(1) A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) köz pon ti hi va tal. Az MVH-t a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) irá nyít ja.

(2) Az MVH ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tai fe -
let t tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si
szerv.

(3) Az MVH-t az el nök ve ze ti.
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(4) Az el nök mun ká ját két el nök he lyet tes se gí ti, az el -
nök he lyet te se ket az el nök ja vas la tá ra a mi nisz ter ne ve zi ki
és men ti fel, fe let tük az egyéb mun kál ta tói jog kö rö ket az
el nök gya ko rol ja.

(5) Az MVH egyéb al kal ma zot tai fe let t – a 2.  § a) pont -
já ban fog lal tak ki vé te lé vel – a mun kál ta tói jog kört az el -
nök gya ko rol ja.

(6) Az MVH szék he lye Bu da pest.

2.  §

A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben kü lö nö sen
a) az MVH el nö ké nek ja vas la ta alap ján ki ne ve zi és fel -

men ti az MVH gaz da sá gi ve ze tõ jét,
b) jó vá hagy ja az MVH éves mun ka ter vét,
c) nor ma tív uta sí tás ban ki ad ja a köz pon ti szerv és a te -

rü le ti szer ve ze ti egy sé gek (a továb biak ban: ki ren delt sé -
gek), valamint az igaz ga tó sá gok szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za ta it.

Az MVH szervezete

3.  §

(1) Az MVH köz pon ti szerv bõl, igaz ga tó sá gok ból,
valamint ki ren delt sé gek bõl áll. Az MVH el nö ke köz vet le -
nül ve ze ti a köz pon ti szer vet. Az igaz ga tó sá gok szék he lye
Bu da pest.

(2) Az MVH köz pon ti szer vé nek és igaz ga tó sá ga i nak
ille té kességi te rü le te az or szág egész te rü le té re ki ter jed.
A ki ren delt sé gek ille té kességi te rü le te it a ren de let 1. és
2. szá mú mel lék le te tar tal mazza.

(3) Az MVH köz pon ti szer ve, ki ren delt sé gei és igaz ga -
tó sá gai ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel nem ren del kez nek. Az
egyes igaz ga tó sá go kat az igaz ga tók ve ze tik.

Az MVH eljárása

4.  §

Az MVH köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sá ban
– amennyi ben kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke -
zik – az elekt ro ni kus ügy in té zés nem al kal maz ha tó.

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
kijelölése

5.  §

(1) A Kor mány – ha kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik – me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ként az MVH-t je lö li ki.

(2) A kö zös sé gi és a nem ze ti for rás ból fo lyó sí tott me zõ -
gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha lá sza ti tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé nek és a kö zös ag rár po li ti ka egyéb,
tá mo ga tás ki fi ze té sé vel nem járó pi ac sza bá lyo zá si in téz -
ke dé se i vel (a továb biak ban együtt: in téz ke dé sek) össze -
füg gõ ha tó sá gi el já rás ban elsõ fo kon – a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – az igaz ga tó sá gok, má sod fo kon
az MVH köz pon ti szer ve jár el.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek kö -
ré ben:

a) a Pi a ci Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi In téz ke dé -
sek Igaz ga tó sá ga el lát ja a ha tás kö ré be so rolt, az egyes a
Kö zös sé gi bel- és kül pi a ci in téz ke dé sek kel, valamint a
tag ál la mi ha tás kör ben al kal ma zott nem ze ti tá mo ga tá si in -
téz ke dé sek kel,

b) a Köz vet len Tá mo ga tá sok Igaz ga tó sá ga el lát ja a ha -
tás kö ré be so rolt, a te rü let hez, valamint az ál lat lét szám hoz, 
illetve jö ve de lem pót lás hoz kö tött in téz ke dé sek kel,

c) az In ter ven ci ós In téz ke dé sek Igaz ga tó sá ga el lát ja a
ha tás kö ré be so rolt, az in ter ven ci ós in téz ke dé sek kel és
egyes to váb bi, a fel dol go zott ter mé kek hez kap cso ló dó in -
téz ke dé sek kel,

d) a Vi dék fej lesz té si Tá mo ga tá sok Igaz ga tó sá ga el lát ja 
az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram hoz kap cso -
ló dó be ru há zá si és szol gál ta tá si, valamint a kö zös sé gi ha -
lá sza ti in téz ke dé sek kel,

e) a Pénz ügyi Igaz ga tó ság el lát ja az in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó ki fi ze té si és kö ve te lé si fel ada tok kal,

f) a Te rü le ti Igaz ga tó ság el lát ja az ügy fél-nyil ván tar tá si 
rend szer ve ze té sé vel

össze füg gõ elsõ fokú ha tó sá gi fel ada to kat.

Az agrárkár-enyhítési szerv kijelölése

6.  §

(1) A Kor mány ag rár kár-eny hí té si szerv ként az MVH-t
je lö li ki.

(2) Az ag rár kár-eny hí té si el já rás ban elsõ fo kon a Pi a ci
Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi In téz ke dé sek Igaz ga tó -
sá ga, má sod fo kon az MVH köz pon ti szer ve jár el.

Egyéb feladatok

7.  §

Az MVH fel adat kö ré be tar to zik az In teg rált Igaz ga tá si
és El len õr zé si Rend szer (IIER) mû köd te té se és annak to -
vább fej lesz té se. Az MVH ezen be lül mû köd te ti:

a) az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szert,
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b) a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szert
(Me PAR),

c) az in téz ke dé sek hez kap cso ló dó tá mo ga tá sok igaz ga -
tá si és el len õr zé si rend sze rét.

Hatálybalépés

8.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek -
ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról
 szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let;

b) az Euró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or -
szá gi vég re haj tá sá ban, illetve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si
rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz -
ter lét re ho zá sá ról és az ezzel kap cso la tos nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let 15.  §
(1) be kez dé se;

c) az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból, az Euró pai Ha lá sza ti Alap ból, valamint az Euró pai
Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból tá mo ga tott prog ra mok
és in téz ke dé sek pénz ügyi, szám vi te li és el len õr zé si rend -
sze rek ki ala kí tá sá ról, le bo nyo lí tá sá nak rend jé rõl  szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let 26.  § (1) be kez dé se;

d) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról
 szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 275/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let;

e) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról
 szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 258/2006. (XII. 15.) Korm. ren de let, valamint

f) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról
 szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 333/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let.

Átmeneti rendelkezések

9.  §

Az MVH el lát ja azo kat a fo lya mat ban lévõ ügye ket,
ame lye ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról 
 szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let 2.  §-a az MVH fel -
adat kö ré be utalt.

Gyur csány Fe renc s. k., 
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az MVH kirendeltségeinek általános ille té kességi
területei

 1. Bács-Kis kun Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Bács-Kis kun me gye

 2. Ba ra nya Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Ba ra nya me gye

 3. Bé kés Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Bé kés me gye

 4. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye

 5. Csong rád Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Csong rád me gye

 6. Fej ér Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Fej ér me gye

 7. Fõ vá ros és Pest Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Bu da pest és Pest me gye

 8. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

 9. Haj dú-Bi har Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Haj dú-Bi har me gye

10. He ves Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: He ves me gye

11. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Jász-Nagy kun-Szol nok
me gye

12. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Ko má rom-Esz ter gom me gye

13. Nóg rád Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Nóg rád me gye

14. So mogy Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: So mogy me gye

15. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gye

16. Tol na Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Tol na me gye

17. Vas Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Vas me gye

18. Veszp rém Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Veszp rém me gye

19. Zala Me gyei Ki ren delt ség
Il le té kes sé gi te rü let: Zala me gye
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2. számú melléklet

a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az egyes MVH kirendeltségek területi ille té kessége
az EMOGA Orientációs Részlegébõl és a HOPE-ból

finanszírozott támogatások esetén

 1. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ki ren delt ség:
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
He ves me gye
Nóg rád me gye

 2. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ki ren delt ség:
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye
Haj dú-Bi har me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

 3. Csong rád Me gyei Ki ren delt ség:
Bé kés me gye
Csong rád me gye
Bács-Kis kun me gye

 4. Fõ vá ro si és Pest Me gyei Ki ren delt ség:
Bu da pest és Pest me gye

 5. Veszp rém Me gyei Ki ren delt ség:
Veszp rém me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Fej ér me gye

 6. So mogy Me gyei Ki ren delt ség:
Ba ra nya me gye
Tol na me gye
So mogy me gye

 7. Zala Me gyei Ki ren delt ség:
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Vas me gye
Zala me gye

A Kormány
257/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kbt.) 404.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke -
zõ ket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a köz be szer zé si el já rá sok ban 
és terv pá lyá za ti el já rá sok ban elekt ro ni kus úton gya ko rolt
el já rá si cse lek mé nyek re, az elekt ro ni kus ár lej tés re, a Kbt.
ha tá lya alá tar to zó köz be szer zé si el já rá sok ban részt vevõ
sze mé lyek re, szer ve ze tek re, valamint a köz be szer zé si el já -
rás ban elekt ro ni ku san gya ko rol ha tó egyes el já rá si cse lek -
mé nyek le bo nyo lí tá sá hoz in for ma ti kai tá mo ga tást nyúj tó
szol gál ta tók ra (a továb biak ban: szol gál ta tó).

Általános követelmények

2.  §

A köz be szer zé si el já rás ban elekt ro ni ku san gya ko rol ha -
tó egyes el já rá si cse lek mé nyek le foly ta tá sa so rán az aján -
lat ké rõk, valamint az aján lat te võk, a rész vé tel re je lent ke -
zõk és a pá lyá zók (a továb biak ban: aján lat te võk), illetve a
to váb bi részt ve võk kö te le sek biz to sí ta ni, illetve tisz te let -
ben tar ta ni a ver seny tisz ta sá gát és nyil vá nos sá gát, az aján -
lat te võk esély egyen lõ sé gét, valamint az egyen lõ bá nás -
mód el vét.

3.  §

(1) Az aján lat ké rõ az elekt ro ni kus cse lek mé nyek gya -
kor lá sa, az elekt ro ni kus ár lej tés so rán kü lö nö sen a kö vet -
ke zõ ket kö te les biz to sí ta ni:

a) a kap cso lat tar tás aján lat ké rõ ál tal vá lasz tott elekt ro -
ni kus esz kö zei nem ered mé nyez he tik az aján lat te võk meg -
kü lön böz te té sét, nem kor lá toz hat ják a gaz da sá gi sze rep -
lõk hoz zá fé ré sét a köz be szer zé si el já rás hoz, és mû kö dé -
sük ben össze egyez tet he tõ nek kell len ni ük az ál ta lá no san
hasz nált in for ma ti kai és elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny -
ség so rán al kal ma zott ter mé kek kel;

b) a kap cso lat tar tást, valamint az in for má ci ók to váb bí -
tá sát, cse ré jét és tá ro lá sát oly mó don kell vé gez ni, hogy az
biz to sít sa az ada tok vál to zat lan to váb bí tá sát, illetve a do -
ku men tu mok meg vál toz tat ha tat lan sá gát, le ta gad ha tat lan -
sá gát, illetve az aján la tok, rész vé te li je lent ke zé sek
(a továb biak ban: aján lat) bi zal mas jel le gé nek meg õr zé sét;

c) az elekt ro ni ku san to váb bí tott ada tok hoz ha tár idõ
elõtt ne le hes sen hoz zá fér ni;

d) a c) pont sze rin ti ti la lom meg sér té sé nek fel de rít he tõ -
sé gét;

e) az aján la tok be nyúj tá sa pon tos idõ pont já nak meg ha -
tá roz ha tó sá gát;
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f) a köz be szer zé si el já rás so rán az el bí rá lás hoz szük sé -
ges bár mely adat hoz ki zá ró lag az arra jo go sult sze mé lyek
egy ide jû in téz ke dé sé vel, az in for ma ti kai biz ton sá gi sza -
bály zat ban rög zí tett mó don, a jo go sult ság azo no sí tá sá val
le het hoz zá fér ni;

g) a be ér ke zett ada tok meg nyi tá sá nak idõ pont ját csak
az arra jo go sult sze mé lyek ál la pít hat ják, illetve vál toz tat -
hat ják meg;

h) a be ér ke zett és meg nyi tott ada tok csak a jo go sul tak
szá má ra ma rad nak hoz zá fér he tõ ek.

(2) Az elekt ro ni kus do ku men tu mok be nyúj tá sá hoz
szük sé ges fel té te lek re vo nat ko zó in for má ci ó nak a be nyúj -
tást meg elõ zõ en, meg fe le lõ idõ ben az ér de kelt fe lek ren -
del ke zé sé re kell áll nia;

(3) Ha az adott köz be szer zé si el já rás ban be nyúj tan dó
aján la tok, iga zo lá sok, ta nú sít vá nyok és nyi lat ko za tok
elekt ro ni kus for má ban nem áll nak ren del ke zés re, és egyéb 
sa já tos sá ga ik  miatt a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don, elekt ro ni kus for má ban nem nyújt ha tók be, az
aján lat te võk nek azo kat a ha tár idõ le jár tá ig pa pír ala pú do -
ku men tum for má já ban a Kbt., valamint az aján la ti fel hí vás 
és a do ku men tá ció ál tal elõ írt kö ve tel mé nyek nek meg fele -
lõen kell be nyúj ta ni uk.

(4) Az aján lat ké rõ nek gon dos kod nia kell va la mennyi, a
köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku san le foly ta tott el -
já rá si cse lek mény va la mennyi ese mé nye nap ló zá sá ról.
A nap ló zott adat ál lo mány be jegy zé se it vé de ni kell az arra
jo go su lat lan sze mély ál ta li hoz zá fé rés tõl, tör lés tõl, illetve
biz to sí ta ni kell, hogy a napló tar tal ma a Kbt. 7.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti idõ tar tam alatt a jo go sult szá má ra
meg is mer he tõ és ér tel mez he tõ ma rad jon.

(5) Amennyi ben a köz be szer zé si el já rás vo nat ko zá sá -
ban az aján lat ké rõ az elekt ro ni kus út igény be vé te lét le he -
tõ vé te szi, vagy azt jog sza bály al kal maz ni ren de li, a köz -
be szer zé si el já rást meg in dí tó hir det mény ben e tényt, és az
adott köz be szer zé si el já rás ra vo nat ko zó nyil vá nos in for -
má ci ók el ér he tõ sé gét az aján lat ké rõ nek fel kell tün tet nie.

Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások

4.  §

(1) Az elekt ro ni kus köz be szer zé si szol gál ta tá sok a kö -
vet ke zõk:

a) a köz be szer zé si el já rá sok hoz kap cso ló dó el já rá si
cse lek mé nyek va la me lyi ké nek vagy va la mennyi el já rá si
cse lek mény le bo nyo lí tá sá nak in for ma ti kai tá mo ga tá sa,
ide ért ve az elekt ro ni kus ár lej té si szol gál ta tást;

b) szál lí tók áru szál lí tá sá ra és szol gál ta tás nyúj tá sá ra,
valamint épí té si be ru há zá sá ra vo nat ko zó ada to kat és fel té -
te le ket tar tal ma zó elekt ro ni kus ka ta ló gu sok ke ze lé sé hez
kap cso ló dó szol gál ta tás.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szol gál ta tá so kat egyen ként
vagy azok kö zül bár me lyi ket együt te sen is le het nyújtani.

5.  §

(1) Az aján lat ké rõ elekt ro ni kus el já rá si cse lek ményt,
elekt ro ni kus ár lej tést szol gál ta tó igény be vé te lé vel a szol -
gál ta tó in for ma ti kai rend sze rén vagy szol gál ta tó igény be -
vé te le nél kül a sa ját in for ma ti kai rend sze rén foly tat hat le.
Amennyi ben az aján lat ké rõ sa ját in for ma ti kai rend sze rén
foly tat le elekt ro ni kus el já rá si cse lek ményt vagy elekt ro ni -
kus ár lej tést, a (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket sa -
ját ma gá ra néz ve al kal maz nia kell.

(2) Amennyi ben az aján lat ké rõ egy vagy több elekt ro ni -
kus el já rá si cse lek ményt szol gál ta tó igény be vé te lé vel
foly tat le, meg álla po dás alap ján jo go sult igény be ven ni a
köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer ál tal biz to sí tott
in gye nes szol gál ta tá so kat is.

(3) Elekt ro ni kus köz be szer zé si szol gál ta tást nyújt hat az
a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, amely

a) ren del ke zik kül sõ, füg get len rend szer vizs gá ló ál tal
fo lya ma to san el len õr zött mi nõ ség irá nyí tá si és in for má ció -
biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer rel;

b) te vé keny sé ge el lá tá sá hoz hi va ta los köz be szer zé si
ta nács adót vagy köz be szer zé si re fe renst vesz igény be;

c) a köz be szer zé sek elekt ro ni kus tá mo ga tá sá ban fel -
hasz nált in for ma ti kai rend szer (a továb biak ban: in for ma ti -
kai rend szer) üzem za va rá val kap cso la tos te le fon hí vá sok
fo ga dá sát e cél ra fenn tar tott hí vó szá mon fo lya ma to san
biz to sít ja;

d) sa ját hon lap ján köz zé te szi
da) in for ma ti kai biz ton sá gi sza bály za tát,
db) az ál ta la biz to sí tott szol gál ta tá sok rész le tes sza bá -

lya i ról  szóló sza bály za tát,
dc) ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le it,
dd) a c) pont sze rin ti hí vó szá mot.

Az elektronikus dokumentumokkal és kapcsolattartással
szemben támasztott követelmények

6.  §

(1) A köz be szer zé si el já rás ban a Kbt. sze rint kö te le zõ en 
csa to lan dó iga zo lá sok, nyi lat ko za tok és egyéb ira tok egy -
sze rû – képi meg fe le lést, valamint ol vas ha tó sá got, ér tel -
mez he tõ sé get biz to sí tó – elekt ro ni kus má so lat ban is be -
nyújt ha tók. A kö zös sé gi, valamint a nem ze ti ér ték ha tá ro -
kat el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zé sek ese té ben
az aján lat ké rõ elõ ír hat ja az iga zo lás nak a pa pír ala pú do ku -
men tu mok ról elekt ro ni kus úton tör té nõ má so lat ké szí té sé -
nek sza bá lya i ról  szóló jog sza bály ren del ke zé sei sze rint
ké szí tett hi te les elekt ro ni kus má so lat ban tör té nõ be nyúj tá -
sát is.

(2) Az elekt ro ni ku san meg kül dött do ku men tum be ér ke -
zé sé nek té nyé rõl, to váb bá a be ér ke zett do ku men tum ne vé -
rõl és mé re té rõl az aján lat ké rõ ha la dék ta la nul au to ma ti kus
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elekt ro ni kus vissza iga zo lást küld. Az elekt ro ni kus do ku -
men tum elõ ter jesz tésének, illetve kéz be sí té sé nek ide je az
au to ma ti kus vissza iga zo lás ban sze rep lõ idõ pont.

II. Fejezet

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN
ELEKTRONIKUSAN GYAKOROLHATÓ EGYES

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
közzétételére irányuló kérelmek és hirdetmények

elektronikus úton történõ benyújtása

7.  §

(1) A Kbt.-ben meg ha tá ro zott hir det mé nyek (a továb -
biak ban: hir det mény) elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá -
sá ra a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek meg -
kül dé sé nek és köz zé té te lé nek rész le tes sza bá lya i ról, a hir -
det mé nyek el len õr zé sé nek rend jé rõl és díj ár ól, valamint a
Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel rend jé rõl és
díj ár ól  szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: köz zé té te li ren de let) ren del ke zé sei sze rint, e ren -
de let ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel, illetve kö ve tel mé -
nyek nek meg fele lõen ke rül het sor.

(2) A ké rel met és mel lék le te it
a) a Köz be szer zé sek Ta ná csa Tit kár sá gá nak ke re té ben

mû kö dõ Szer kesz tõ bi zott ság (a továb biak ban: Szer kesz tõ -
bi zott ság) ál tal nyúj tott, a www.koz be szer zes.hu cí men el -
ér he tõ elekt ro ni kus szol gál ta tás igény be vé te lé vel kell lét -
re hoz ni, vagy

b) a (3) be kez dés sze rin ti ügy fél ka pus azo no sí tá si rend -
sze ren ke resz tül kell elekt ro ni kus üze net ként meg kül de ni
a Szer kesz tõ bi zott ság ré szé re, vagy

c) a (3) be kez dés sze rin ti ügy fél ka pus azo no sí tá si rend -
sze ren ke resz tül el ér he tõ, a Szer kesz tõ bi zott ság ál tal biz -
to sí tott elekt ro ni kus szol gál ta tás sal kell lét re hoz ni.

(3) A ké re lem és mel lék le tei elekt ro ni kus úton tör té nõ
be nyúj tá sa so rán a fel adó (kül dõ) azo no sí tá sá ra a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló tör vény sze rin ti köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó 
rend szer ál tal mû köd te tett ügy fél ka pu (www.ma gya ror -
szag.hu/ugy fel ka pu) is fel hasz nál ha tó.

(4) A hir det ményt a si map.eu ro pa.eu ál tal hasz nált xml
for má tum ban kell be nyúj ta ni. A be nyúj tott hir det mé nyek -
nek az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té -
tel re  való fel adá sa ese tén a meg fe le lõ elekt ro ni kus fel adá -
sá ról a Szer kesz tõ bi zott ság gon dos ko dik.

(5) A köz zé té te li ren de let ben meg ha tá ro zot ta kon túl a
ké re lem ben meg kell adni az aláb bi a kat:

a) a ké rel me zõ elekt ro ni kus le vél cí mét, ki vé ve a
(3) be kez dés sze rin ti ügy fél ka pu fel hasz ná lá sá nak ese té -
ben;

b) a köz zé té te li ren de let sze rin ti díj be fi ze té sét iga zo ló
kész pénz-át uta lá si meg bí zás, illetve bank i át uta lás azo no -
sí tó ját, az át uta lás össze gét és idõ pont ját a Köz be szer zé sek 
Ta ná csa ál tal meg ha tá ro zott és in ter ne tes hon lap ján köz -
zé tett mó don.

(6) A ké re lem és mel lék le tei kéz hez vé te lét a Szer kesz -
tõ bi zott ság a kéz hez vé tel nap ján ha la dék ta la nul elekt ro ni -
ku san vissza iga zol ja a ké rel me zõ nek.

(7) Ha a ké re lem és mel lék le tei nem fe lel nek meg az
(5) be kez dés ben fog lal tak nak, a köz zé té te li ren de let ben
meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nyek al kal ma zan dó ak.

(8) Amennyi ben a köz zé té te li ren de let sze rint hi ány pót -
lás vá lik szük sé ges sé, a Szer kesz tõ bi zott ság a hi ány pót lás -
ra tör té nõ fel hí vást a ké rel me zõ ál tal az (5) be kez dés
a) pont ja sze rint meg adott, illetve az ügy fél ka pu ál tal át -
adott elekt ro ni kus le ve le zé si cím hasz ná la tá val kül di meg.

(9) Az (1)–(8) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen al -
kal maz ni kell a köz zé té te li ké re lem vissza vo ná sá ra irá -
nyuló, valamint a he lyes bí té si ké re lem re is.

8.  §

(1) A Szer kesz tõ bi zott ság – a köz zé té te li ren de let
8.  §-ában és 25.  §-ában, valamint a Kbt.-ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé nek el len õr zé sét megelõ -
zõen – az elekt ro ni kus úton be nyúj tott hir det mény köz zé -
té te lé re irá nyuló ké rel met elõ ször ab ból a szem pont ból
vizs gál ja meg, hogy az meg fe lel-e a 7.  § (2), valamint (4)
és (5) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mé nyek nek. Amennyi ben
a ké re lem és mel lék le tei nem fe lel nek meg a 7.  § (2),
valamint (4) és (5) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mé nyek nek,
úgy annak be ér ke zé sé tõl szá mí tott két mun ka na pon be lül
elekt ro ni kus úton vagy te le fa xon fel hív ja az aján lat ké rõt a
do ku men tum is mé telt be nyúj tá sá ra, egy ben – az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té tel re meg kül dött
hir det mény ese tén – tá jé koz tat ja a köz zé té te li ren de let
24/A.  §-a sze rin ti elekt ro ni kus hir det mény to váb bí tás ké -
rel me zé sé nek le he tõ sé gé rõl.

(2) A Kbt.-ben, illetve a köz zé té te li ren de let ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõk szá mí tá sát – a köz zé té te li ren de let
24/A.  §-a sze rin ti eset ki vé te lé vel – e ren de let 7.  §-ának
(2), valamint (4) és (5) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé tõl kell szá mí ta ni.

A közbeszerzési eljárásokkal összefüggõ információk
nyilvánosságra hozatala

9.  §

(1) A Köz be szer zé si Ér te sí tõ a Köz be szer zé sek Ta ná csa 
ál tal szer kesz tett, a Köz be szer zé sek Ta ná csa hon lap já ról
el ér he tõ, díj ta lan elekt ro ni kus ki ad vány.
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(2) Ahol a Kbt. a köz be szer zé si el já rás sal össze füg gõ
in for má ci ók, illetve tá jé koz ta tás nyil vá nos ság ra ho za ta lát
írja elõ, e kö te le zett ség elekt ro ni kus úton a (3) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint tel je sít he tõ.

(3) Az aján lat ké rõ az egyes köz be szer zé si el já rá sok ra
vo nat ko zó, nyil vá nos in for má ci ó kat sa ját hon lap ján,
illetve a szol gál ta tó az adott el já rás hoz kap cso ló dó in for -
má ci ók meg je le ní té sé re szol gá ló nyil vá nos fe lü le tén is
meg je len tet he ti. Hir det mé nyek ese té ben a köz zé té tel re a
Kbt.-ben meg ha tá ro zott mó don, idõ ben és tar ta lom mal ke -
rül het sor.

(4) Amennyi ben a Kbt. az in for má ci ók nak az aján lat ké -
rõ hon lap ján tör té nõ köz zé té te lét írja elõ, e kö te le zett ség
sa ját hon lap hi á nyá ban tel je sít he tõ a szol gál ta tó adott el já -
rás hoz kap cso ló dó in for má ci ók meg je le ní té sé re szol gá ló
nyil vá nos fe lü le tén.

A dokumentációval összefüggõ információk
rendelkezésre bocsátása

10.  §

Ha a Kbt. a köz be szer zé si el já rás ban rész vé te li do ku -
men tá ció, illetve is mer te tõ (a továb biak ban: do ku men tá -
ció) ké szí té sét írja elõ vagy te szi le he tõ vé, az aján lat ké rõ a
do ku men tá ci ót az ál ta la elõ ze tesen a 3.  § meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val meg ha tá ro zott és köz zé tett in for ma ti kai kö ve -
tel mé nyek nek meg fele lõen, elekt ro ni kus for má ban is ren -
del ke zés re bo csát hat ja.

A Közbeszerzési Döntõbizottság értesítése hirdetmény
nélküli tárgyalásos, illetve egyszerûsített eljárás

megkezdésérõl

11.  §

Ahol a Kbt. a hir det mény nél kü li tár gya lá sos, valamint
az egy sze rû sí tett el já rás meg kez dé sé vel össze füg gõ en a
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ér te sí té sé nek kö te le zett sé -
gét írja elõ, ez a kö te le zett ség elekt ro ni kus úton a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott és köz zé tett
mó don is tel je sít he tõ.

Az ajánlattételi dokumentumokra vonatkozó különös
követelmények

12.  §

(1) Ha az aján lat ké rõ a Kbt. 79.  §-ának (2) be kez dé se,
illetve a Kbt. 109.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az aján la ti
fel hí vás ban, rész vé te li fel hí vás ban (a továb biak ban: fel hí -
vás) az aján la tok elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sát is

meg en ge di, ak kor a fel hí vás ban vagy a do ku men tá ci ó ban
meg kell adni az aján lat ré szét ké pe zõ elekt ro ni kus do ku -
men tu mok jel lem zõ i re – így kü lö nö sen az aján lat ré szét
ké pe zõ elekt ro ni kus do ku men tu mok for má tu má ra – vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket, valamint azt, hogy az elekt ro ni -
ku san be nyúj tott aján la tok bon tá sa so rán mi lyen in for ma -
ti kai esz kö zök ke rül nek al kal ma zás ra.

(2) Az aján lat ké rõ a fel hí vás ban vagy a do ku men tá ci ó -
ban kö te les is mer tet ni az in for ma ti kai meg fe le lõ ség e ren -
de let ben sza bá lyo zott kö ve tel mé nyét, illetve az in for ma ti -
kai al kal mat lan ság jog kö vet kez mé nye it.

(3) Ha az aján lat ké rõ az aján la tok elekt ro ni kus úton tör -
té nõ be nyúj tá sát a Kbt. 79.  §-ának (2) be kez dé se, illetve a
Kbt. 109.  §-ának (2) be kez dé se sze rint le he tõ vé tet te, és az
aján lat te võ aján la tát elekt ro ni kus úton nyúj tot ta be, ezt az
aján lat te võt azok ban az ese tek ben, mi kor a Kbt. az aján lat -
te võk köz vet len írás be li ér te sí té sét írja elõ, egy ide jû leg
elekt ro ni kus úton kell ér te sí te ni.

(4) Ha az aján lat ké rõ az aján la tok elekt ro ni kus úton tör -
té nõ be nyúj tá sát is le he tõ vé te szi, kö te les fo gad ni az aján -
lat te võ leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás -
sal el lá tott aján la tát.

Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok felbontásig
történõ megõrzése

13.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott aján la to kat olyan
mó don kell tá rol ni, amely a bon tá si idõ pon tig ki zár ja az
azok hoz  való hoz zá fé rést.

(2) Az in for ma ti kai rend szer az egyes aján la tok és a
hoz zá juk kap cso ló dó mel lék le tek fo ga dá sát, tá ro lá sát el -
kü lö nül ten biz to sít ja. Az így nyil ván tar tott ada to kat vé de -
ni kell a jo go su lat lan hoz zá fé rés, meg vál toz ta tás, to váb bí -
tás, nyil vá nos ság ra ho za tal, tör lés vagy meg sem mi sí tés,
valamint a meg sem mi sü lés és sé rü lés ellen.

(3) Az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig – a Kbt. 77.  §-a
(1) be kez dé sé nek meg fele lõen – az aján lat te võ jo go sult az
aján lat mó do sí tá sá ra, olyan mó don, hogy a mó do sí tott
aján la tot az in for ma ti kai rend szer ré szé re meg kül di. Az
aján lat nak min den eset ben ki zá ró lag az aján lat té te li ha tár -
idõ le jár tá ig meg kül dött utol só vál to za ta ve he tõ figye -
lembe.

Az ajánlatok felbontása

14.  §

(1) Az elekt ro ni ku san be nyúj tott aján la tok fel bon tá sa
úgy tör té nik, hogy a Kbt. 80.  §, illetve 110.  §-ában sza bá -
lyo zott bon tás so rán az aján lat ké rõ – a 3.  §-ban fog lal tak
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sze rint – hoz zá fér az elekt ro ni ku san be nyúj tott aján la tok -
hoz.

(2) Amennyi ben az aján la tok elekt ro ni kus úton tör té nõ
be nyúj tá sá hoz az aján lat ké rõ elekt ro ni kus ûr la pot rend -
sze re sít, az ilyen mó don be nyúj tott aján lat ese té ben az in -
for ma ti kai rend szer a jegy zõ köny vi tar tal mat a rend szer -
ben sze rep lõ ada tok au to ma ti kus fel hasz ná lá sá val, elekt -
ro ni kus do ku men tum ként hoz za lét re. Az elekt ro ni kus do -
ku men tu mot a Kbt. 80.  §-ának (4) be kez dé se vagy
110.  §-ának (4) be kez dé se alap ján ké szí tett bon tá si jegy -
zõ könyv ré szé nek kell te kin te ni, és azt va la mennyi aján -
lat te võ nek meg kell kül de ni.

Az informatikai megfelelõség ellenõrzése

15.  §

(1) Az elekt ro ni ku san be nyúj tott aján lat fel bon tá sa kor
el len õriz ni kell annak in for ma ti kai meg fe le lõ sé gét. Az
elekt ro ni ku san be nyúj tott aján lat in for ma ti ka i lag meg fe le -
lõ, ha

a) ele get tesz a fel hí vás ban az aján lat ké rõ ál tal elõ re
meg ha tá ro zott, az aján lat ré szét ké pe zõ elekt ro ni kus do ku -
men tu mok jel lem zõ i re – így kü lö nö sen az aján lat ré szét
ké pe zõ elekt ro ni kus do ku men tu mok for má tu má ra – vo -
nat ko zó kö ve tel mé nyek nek, és

b) a fel hí vás ban meg ha tá ro zott in for ma ti kai esz kö zök -
kel a bon tás idõ pont já ban az aján lat ké rõ szá má ra ol vas ha -
tó és meg je le nít he tõ.

(2) Amennyi ben az elekt ro ni kus úton be nyúj tott aján lat
ele get tesz a fel hí vás ban vagy a do ku men tá ci ó ban meg ha -
tá ro zott, az aján lat ré szét ké pe zõ elekt ro ni kus do ku men tu -
mok in for ma ti kai jel lem zõ i re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek -
nek, de az aján lat egyéb ok ból nem ol vas ha tó, illetve nem
je le nít he tõ meg, az aján lat te võt – meg fe le lõ ha tár idõ tû zé -
sé vel – fel kell hív ni az aján lat ol vas ha tó sá gá hoz és meg je -
le nít he tõ sé gé hez szük sé ges szoft ver meg ne ve zé sé re. Az
aján lat új ra kül dé se nem meg en ge dett.

(3) Az aján lat ké rõ – amennyi ben a köz be szer zé si el já -
rást meg in dí tó hir det mény el té rõ en nem ren del ke zik – csu -
pán ál ta lá no san hoz zá fér he tõ, in gye nes vagy sza bad szoft -
vert kö te les igény be ven ni az aján la tok ol va sá sá hoz és
meg je le nít he tõ sé gé hez az aján lat te võ (2) be kez dés sze rin ti 
nyi lat ko za ta alap ján.

(4) Amennyi ben a szoft ver azo no sí tá sát köve tõen sem
ha tá roz ha tó meg egy ér tel mû en az aján lat nak a fel bon tás
idõ pont já ban lé te zõ tar tal ma, vagy az aján lat te võ olyan, az 
ol vas ha tó ság hoz és meg je le nít he tõ ség hez szük sé ges
szoft vert ne vez meg, amely el tér az aján la ti fel hí vás ban,
illetve a (3) be kez dés ben fog lal tak tól, az aján lat a Kbt.
88.  §-a (1) be kez dé sé nek f) vagy 114.  §-a (1) be kez dé sé -
nek f) pont ja alap ján ér vény te len.

(5) A Kbt. 83.  §-a és 112.  §-a sze rin ti hi ány pót lá si el já -
rás le bo nyo lí tá sá nak, valamint az aján lat ér té ke lé sé nek
csak ab ban az eset ben van he lye, ha az aján lat – a bon tást
vagy a (2) és (3) be kez dé sek sze rin ti in téz ke dé se ket köve -
tõen – ol vas ha tó és meg je le nít he tõ.

Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról,
az eredményhirdetés

16.  §

(1) Amennyi ben az aján lat ké rõ a Kbt. 79.  §-ának (2) be -
kez dé se, illetve 109.  §-ának (2) be kez dé se sze rint el jár va
meg en ged te az aján la tok elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj -
tá sát is, és leg alább egy aján la tot elekt ro ni ku san nyúj tot tak 
be, kö te les azt az aján lat te võt, aki aján la tát elekt ro ni kus
úton nyúj tot ta be, a Kbt. 60–61.  §-a sze rin ti ki zá rás ról, a
szer zõ dés tel je sí té sé re  való al kal mat lan ság meg ál la pí tá sá -
ról, aján la tá nak a Kbt. 88.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja
vagy a Kbt. 114.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti ér -
vény te len né nyil vá ní tá sá ról, valamint ezek in do ká ról a
Kbt.-ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül elekt ro ni kus úton
ér te sí te ni.

(2) Az ered mény hir de tés idõ pont já ban az aján lat ké rõ
kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni a Kbt. 93.  § (2) be kez dé se
vagy 116.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti összeg zés ben fog -
lalt ada to kat. A Kbt. 96.  §-ának (1) be kez dé se, és a Kbt.
118.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti írás be li össze ge zést az
aján la tát elekt ro ni kus úton be nyúj tott aján lat te võ nek
elekt ro ni kus úton kell meg kül de ni.

III. Fejezet

AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSA

Az elektronikus árlejtés alkalmazási köre

17.  §

(1) Elekt ro ni kus ár lej tés azok ban az el já rá sok ban, ame -
lyek ben a Kbt. az elekt ro ni kus ár lej tés al kal ma zá sát le he -
tõ vé te szi, az aján lat ké rõ ál tal vá lasz tott bí rá la ti szem pont
vo nat ko zá sá ban, a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek kel kez de mé nyez he tõ.

(2) Elekt ro ni kus ár lej tés kez de mé nyez he tõ
a) a Kbt. 57.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja ese té ben

ki zá ró lag az el len szol gál ta tás mér té ké re vo nat ko zó an;
b) a Kbt. 57.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a

bí rá la ti rész szem pon tok ra vo nat ko zó an.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben elekt ro ni -
kus ár lej tés olyan rész szem pon tok ese té ben kez de mé nyez -
he tõ, ame lyek kel lõ pon tos ság gal meg ha tá roz ha tók. A bí -
rá la ti rész szem pon tok ak kor mi nõ sül nek kel lõ pon tos ság -
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gal meg ha tá roz ha tó nak, ha azok olyan mó don szám sze rû -
sít he tõk, amely le he tõ vé te szi az aján la tok nak az elekt ro -
ni kus ár lej tés idõ pont já ról  szóló ér te sí tés ben [19.  § (1) be -
kez dé se] meg ha tá ro zott kép let sze rin ti au to ma ti kus rang -
so ro lá sát.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti kép let nek a (2) be kez dés
b) pont ja sze rin ti eset ben tar tal maz nia kell va la mennyi bí -
rá la ti rész szem pont nak az el já rást meg in dí tó fel hí vás ban
sze rep lõ sú lyo zá sát, e cél ból min den ér té ket elõ ze tesen
egy – a sú lyo zás sal meg ha tá ro zott – ér ték re kell csök ken -
te ni. Amennyi ben az aján lat ké rõ le he tõ vé tet te a ré szek re
tör té nõ aján lat té telt, min den egyes rész re kü lön kép le tet
kell meg ha tá roz ni.

(5) Kö zös sé gi ér ték ha tárt el nem érõ ér té kû köz be szer -
zé si el já rá sok ban az aján lat ké rõ nem kö te les le foly tat ni az
elekt ro ni kus ár lej tést, ha az el já rás so rán nyilván valóvá
vá lik, hogy az elekt ro ni kus ár lej tés igény be vé te lé hez kap -
cso ló dó aján lat ké rõi és aján lat te või költ sé gek a köz be szer -
zé si el já rás sal be sze rez ni kí vánt ter mék, szol gál ta tás ér té -
ké re is te kin tet tel az elekt ro ni kus ár lej tés al kal ma zá sát
nem te szik gaz da sá gos sá, és a dön tés az adott el já rás ra
egyéb ként irány adó sza bá lyok sze rint meg hoz ha tó. Az
aján lat ké rõ az elekt ro ni kus ár lej tés tõl  való el te kin tést kö -
te les be je len ti a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak a mel lõ zés
in do ka i nak rész le tes be mu ta tá sá val.

(6) Az aján lat ké rõ nem foly tat hat le elekt ro ni kus ár lej -
tést, amennyi ben egyet len ér vé nyes aján lat ke rült be nyúj -
tás ra.

(7) Az aján lat ké rõ nem hasz nál hat ja az elekt ro ni kus ár -
lej tést ren del te té sé vel össze nem férõ cél ra, kü lö nö sen a
ver seny meg aka dá lyo zá sá ra, kor lá to zá sá ra vagy tor zí tá sá -
ra, valamint az elekt ro ni kus ár lej tés le foly ta tá sa nem jár hat 
az zal, hogy az el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés tár gya
el tér az el já rást meg in dí tó hir det mény ben és a do ku men tá -
ci ó ban meg ha tá ro zott be szer zé si tárgy tól.

A felhívás és a dokumentáció kötelezõ tartalmi elemei

18.  §

(1) Amennyi ben va la mely köz be szer zé si el já rás le foly -
ta tá sát meg elõ zõ en az aján lat ké rõ úgy dönt, hogy az aján -
la tok nak a Kbt. 81.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ér té ke lé -
sét köve tõen elekt ro ni kus ár lej tést kí ván le foly tat ni, kö te -
les ezt a tényt az el já rást meg in dí tó hir det mény ben je lez ni.

(2) Az aján lat ké rõ a do ku men tá ci ó ban kö te les tá jé koz -
ta tást adni

a) ar ról a tény rõl, hogy az elekt ro ni kus ár lej tést az el -
len szol gál ta tás mér té ke vo nat ko zá sá ban vagy – a Kbt.
57. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben – a bí rá la ti
rész szem pon tok vo nat ko zá sá ban foly tat ja le;

b) ar ról, hogy az aján lat te võk szá má ra mi lyen in for má -
ci ók mely idõ pont ban lesz nek el ér he tõk az elekt ro ni kus
ár lej tés so rán;

c) az elekt ro ni kus ár lej tés le bo nyo lí tá sá nak me ne té rõl,
ide ért ve azt is, ha az elekt ro ni kus ár lej tést sza ka szok ban
kí ván ja le foly tat ni;

d) azok ról a fel té te lek rõl, ame lyek mel lett az aján lat te -
võk meg te he tik új aján la ta i kat, ide ért ve az elekt ro ni kus ár -
lej tés le bo nyo lí tá sa so rán a rend szer be be vi he tõ ér té kek
kö zöt ti mi ni má lis kü lönb sé gek re vo nat ko zó informá -
ciókat;

e) az elekt ro ni kus ár lej tés le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló in -
for ma ti kai rend szer jel lem zõ i rõl, valamint a rend szer hez
 való csat la ko zás hoz szük sé ges tech ni kai elõ írásokról.

Ajánlattevõk értesítése

19.  §

(1) Az aján la tok nak a Kbt. 81.  §-ának (4) be kez dé se
sze rin ti ér té ke lé sét köve tõen az elekt ro ni kus ár lej tés idõ -
pont já ról az aján lat ké rõ va la mennyi, az el já rás ban ér vé -
nyes aján la tot be nyúj tó aján lat te võt egy ide jû leg, elekt ro -
ni kus úton, az ér te sí tés fo ga dá sa vissza iga zo lá sá nak kö te -
le zett sé gé vel ér te sí te ni, egy ben aján lat té tel re fel hív ni kö -
te les.

(2) Az ér te sí tést az aján lat ké rõ nek úgy kell el kül de nie,
hogy annak tar tal mát az aján lat te võk az elekt ro ni kus ár lej -
tés kez dõ idõ pont ja ként az ér te sí tés ben meg je lölt idõ pont
elõtt leg alább öt mun ka nap pal meg is mer hes sék.

(3) Az ér te sí tés nek tar tal maz nia kell:

a) az elekt ro ni kus ár lej tés meg kez dé sé nek és le zá rá sá -
nak idõ pont ját;

b) az in for ma ti kai rend szer be tör té nõ be lé pést le he tõ vé
tevõ azo no sí tó ada to kat, illetve a be lé pés hez szük sé ges
esz kö zök re vo nat ko zó in for má ci ó kat;

c) az in for ma ti kai rend szer mû kö dé sé nek meg is me ré -
sé hez szük sé ges in for má ci ó kat;

d) az aján la tok nak a Kbt. 81.  §-ának (4) be kez dé se sze -
rin ti ér té ke lé sé nek ered mé nyét;

e) azt a kép le tet, amely alap ján az aján la tok au to ma ti -
kus rang so ro lá sá ra sor ke rül;

f) a 20.  § sze rin ti, az elekt ro ni kus ár lej tés le bo nyo lí tá -
sá ra szol gá ló in for ma ti kai rend szer mû kö dé sé nek meg is -
me ré sé re nyit va álló idõ tar tam kez dõ és be fe je zõ idõ pont -
ját;

g) azt a kez dõ és be fe je zõ idõ pon tot, vagy amennyi ben
az elekt ro ni kus ár lej tés több sza kasz ból áll min den sza -
kasz ra vo nat ko zó an azo kat a kez dõ és be fe je zõ idõ pon to -
kat – nap tá ri lag vagy a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mó don –, ame lyek kö zött az aján lat te võ nek a 21.  § (1) be -
kez dés sze rin ti ada to kat fel kell töl te nie az elekt ro ni kus ár -
lej tést tá mo ga tó in for ma ti kai rend szer be.
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(4) Az ér te sí tés tar tal maz hat ja azt az aján lat té te li ha tár -
idõt meg elõ zõ idõ tar ta mot, ame lyen be lül ér ke zõ aján lat
ese té ben az aján lat meg té te lé nek idõ pont já ban az elekt ro -
ni kus ár lej tés új sza ka sza kez dõ dik. Az ér te sí tés nek eb ben
az eset ben tar tal maz nia kell az új sza kasz be fe je zõ idõ -
pont ját, valamint azt, hogy az ilyen mó don meg kez dõ dött
új sza kasz ban a be fe je zõ idõ pon tot meg elõ zõ en az e be -
kez dés elsõ mon da tá ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül tett 
aján lat egy ben új sza kasz kez de tét je len ti-e.

(5) Va la mennyi, a (4) be kez dés sze rint meg kez dett új
sza kasz ra a (4) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

Az informatikai rendszer mûködésének megismerése

20.  §

Az aján lat ké rõ, illetve a szol gál ta tó kö te les – leg alább
24 óra idõ tar tam ban – le he tõ vé ten ni, hogy az aján lat te võk
– a rend szer ki pró bá lá sát is ide ért ve – meg is mer ked je nek
az elekt ro ni kus ár lej tés le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló in for ma -
ti kai rend szer mû kö dé sé vel.

Az elektronikus árlejtés megkezdése

21.  §

(1) Az elekt ro ni kus ár lej tés meg kez dé sét meg elõ zõ en
az aján lat te võ – az aján lat ké rõ ál tal a 19.  § (3) be kez dé sé -
nek g) pont já ban meg je lölt idõ pont ban – kö te les fel töl te ni
az elekt ro ni kus ár lej tést tá mo ga tó in for ma ti kai rend szer be
a bí rá la ti rész szem pon tok te kin te té ben a Kbt. 81.  §-ának
(4) be kez dé se sze rint ér té kelt ér vé nyes aján la tá ban sze rep -
lõ ér té ke ket.

(2) Az elekt ro ni kus ár lej tést az aján lat ké rõ a 19.  § sze -
rin ti ér te sí tés ben kö zölt idõ pont ban kez di meg.

(3) Az elekt ro ni kus ár lej tés so rán az aján lat te võ aján la -
tát a csak szá má ra hoz zá fér he tõ, az aján la tok meg té te lé re
szol gá ló adat át vi te li le he tõ ség igény be vé te lé vel te he ti
meg. Az elsõ aján lat meg té te le – el len ke zõ bi zo nyí tá sig –
vé lel met ke let kez tet arra néz ve, hogy

a) az el já rás ban az aján lat te võ ne vé ben az arra fel jo go -
sí tott sze mély jár el;

b) aján lat te võ az elekt ro ni kus ár lej tés do ku men tá ci ó -
ban köz zé tett fel té tel rend sze rét meg is mer te és ma gá ra
néz ve kö te le zõ en el fo gad ta;

c) az aján lat te võ jogi hely ze té ben a ko ráb bi, a Kbt.
81.  §-ának (4) be kez dé se sze rint ér té kelt ér vé nyes aján la ta
meg té te lé tõl az elekt ro ni kus ár lej tés meg kez dé sé ig ter je dõ 
idõ szak ban sem mi lyen olyan kö rül mény nem állt be, mely
az aján lat te võ nek a köz be szer zé si el já rás ból a Kbt. sze rin ti 
ki zá rá sát ered mé nyez he ti.

Az ajánlatok megtétele, az ajánlati kötöttségre vonatkozó 
különös szabályok

22.  §

(1) Amennyi ben az aján lat te võ az elekt ro ni kus ár lej tés
so rán nem tesz aján la tot, aján la ti kö tött sé ge az elektro -
nikus ár lej tést meg elõ zõ en pa pír ala pon vagy a 12.  § sze -
rint elekt ro ni kus úton be nyúj tott aján la ta vo nat ko zá sá ban
áll fenn.

(2) Az aján lat te võ nek az elekt ro ni kus ár lej tés so rán elsõ 
aján la tá nak meg té te lé tõl az elekt ro ni kus ár lej tés lezárá -
sáig nem áll fenn a Kbt. sze rin ti aján la ti kö tött sé ge. A szer -
zõ dést az aján lat nak az elekt ro ni kus ár lej tés le zá rá sa kor
meg lé võ tar tal ma sze rint az elsõ he lyen rang so rolt aján lat -
te võ vel kell meg köt ni.

(3) Az elekt ro ni kus ár lej tés le bo nyo lí tá sa so rán az aján -
lat te võk az el len szol gál ta tás mér té ke vagy a bí rá la ti rész -
szem pon tok te kin te té ben mó do sít hat ják aján la tu kat.

(4) Az aján lat te võ az elekt ro ni kus ár lej tés so rán a 17.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti eset ben ki zá ró lag ked -
ve zõbb, a 17.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti eset ben 
egyes rész szem pon tok vo nat ko zá sá ban ked ve zõbb és ked -
ve zõt le nebb aján la tot is te het.

(5) Az aján lat te võ nek az elekt ro ni kus ár lej tés so rán tett
azon aján la ta nem ve he tõ figye lembe, amely a 19.  § (3) be -
kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott kép let alap ján tör -
té nõ, más aján lat te võk aján la ta it fi gyel men kí vül ha gyó
au to ma ti kus ki ér té ke lés sze rint ked ve zõt le nebb az aján lat -
te võ ko ráb ban tett aján la tá nál.

A beérkezett ajánlatokkal összefüggõ cselekmények

23.  §

(1) A be ér ke zõ aján la to kat az elekt ro ni kus ár lej tést tá -
mo ga tó rend szer au to ma ti ku san, a 19.  § (3) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti kép let al kal ma zá sá val ér té ke li, és az
aján lat te võk kel egy ide jû leg, elekt ro ni kus úton köz li a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat.

(2) Az aján lat ké rõ az elekt ro ni kus ár lej tést tá mo ga tó in -
for ma ti kai rend szer út ján fo lya ma to san kö te les kö zöl ni az
aján lat te võ nek az aján lat te võk rang so rá ban el fog lalt hely -
ze tét. Az aján lat ké rõ – a (3) be kez dés ben fog lal tak be tar tá -
sá val – in for má ci ó val lát hat ja el az aján lat te võ ket más
aján lat te võk ál tal tett aján la tok ban fog lalt ér té kek kel,
valamint az aján lat te võk szá má val kap cso lat ban,
amennyi ben azt a do ku men tá ci ó ban elõ ze tesen je lez te.

(3) Az aján lat ké rõ az elekt ro ni kus ár lej tés le foly ta tá sa
so rán az egyes aján lat te võ ket vé let len sze rû en vá lasz tott
azo no sí tó val je lö li, és gon dos ko dik ar ról, hogy az aján lat -
te võk nek – sa ját azo no sí tó ju kon túl – ne le gyen tu do má suk
ar ról, hogy me lyik azo no sí tó me lyik aján lat te võt je lö li.
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Az elektronikus árlejtés lezárása

24.  §

(1) Az elekt ro ni kus ár lej tést az aján lat ké rõ le zár ja:
a) a 19.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti idõ pont -

ban;
b) ha nem nyúj tot tak be a 18.  § (2) be kez dés d) pont ja

sze rin ti mi ni má lis kü lönb ség re vo nat ko zó kö ve tel mény -
nek meg fe le lõ aján la tot és a 19.  § sze rin ti ér te sí tés tar tal -
maz ta, hogy eb ben az eset ben az utol só aján lat be ér ke zé sé -
tõl szá mí tott mely idõ pont ban ke rül sor az elekt ro ni kus ár -
ve rés le zá rá sá ra, az ér te sí tés ál tal tar tal ma zott idõ pont ban;

c) ha az elekt ro ni kus ár lej tést sza ka szok ban foly tat ták
le, az utol só sza kasz nak a 19.  § sze rin ti ér te sí tés ál tal tar -
tal ma zott be fe je zé si idõ pont ja kor.

(2) Elsõ he lyen rang so rolt nak az az aján lat te võ mi nõ sül, 
aki nek aján la tát az in for ma ti kai rend szer az ár lej tés le zá rá -
sa kor a leg ked ve zõbb aján lat ként tart ja nyil ván.

(3) Az elekt ro ni kus ár lej tés le zá rá sa kor az aján lat ké rõ
az ár lej tés so rán ér vé nyes aján la tot tett aján lat te võ ket
elekt ro ni kus úton tá jé koz tat ja az elekt ro ni kus ár lej tés so -
rán az el len szol gál ta tás mér té ke, illetve a bí rá la ti rész -
szem pon tok te kin te té ben ki ala kult rang sor ról.

Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során jelentkezõ
üzemzavar esetén követendõ eljárás

25.  §

(1) Amennyi ben az elekt ro ni kus ár lej tés le bo nyo lí tá sa
so rán az elekt ro ni kus ár lej tést le bo nyo lí tó aján lat ké rõ, a
szol gál ta tó vagy leg alább két aján lat te võ az elekt ro ni kus
ár lej tés le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló in for ma ti kai rend szer
üzem za va rát ész le li, az elekt ro ni kus ár lej tést – e tény jegy -
zõ könyv ben való rög zí té se mel lett – az aján lat ké rõ a Kbt.
92.  §-ának b) pont ja alap ján ered mény te len nek nyilvá -
nítja.

(2) Amennyi ben az üzem za vart az aján lat te võ ész le li,
kö te les azt te le fo non, az erre a cél ra fenn tar tott hí vó szá -
mon je lez ni az aján lat ké rõ nek, ille tõ leg a szol gál ta tó nak.

(3) Amennyi ben az aján lat ké rõ, a szol gál ta tó vagy az
elekt ro ni kus ár lej tés ben részt vevõ va la me lyik aján lat te võ
az ár lej tés tit kos sá gá nak sé rel mét ész le li, az elekt ro ni kus
ár lej tést – e tény jegy zõ könyv ben  való rög zí té se mel lett –
az aján lat ké rõ a Kbt. 92.  §-ának e) pont ja alap ján ered -
mény te len nek nyil vá nít ja.

(4) Az elekt ro ni kus ár lej tés is mé telt le bo nyo lí tá sá ra a
19.  § sze rin ti ér te sí tés meg kül dé sét köve tõen ke rül het sor.
A (3) be kez dés sze rin ti eset ben a 19.  § (3) be kez dé sé nek
b) pontja sze rin ti új esz kö zök vagy azo no sí tók hoz zá fér he -
tõ vé té te lé rõl is gon dos kod ni kell.

Jogorvoslatok

26.  §

Az e ren de let be üt kö zõ ma ga tar tás ra vagy mu lasz tás ra a 
Kbt.-nek a jog or vos lat ra, valamint a köz be szer zé sek kel
kap cso la tos pol gá ri pe rek re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

27.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg kez dett köz be szer zé -
sek re [Kbt. 35.  § (2) be kez dés], terv pá lyá za tok ra, ille tõ leg
ezek kel kap cso lat ban a ké rel me zõ ál tal fel adott, ille tõ leg
meg kül dött hir det mé nyek re kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, valamint 
a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kbr.) 26.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A köz pon ti be szer zõ szer ve zet a ki emelt ter mé kek
be szer zé sé re irá nyuló köz be szer zé si el já rá sok ban kö te les
elekt ro ni kus ár lej tést le foly tat ni, ha a köz be szer zés ér té ke
el éri vagy meg ha lad ja az egy sze rû köz be szer zé si el já rás
ér ték ha tá ra it.

(4) A köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer ke re tén be -
lül le foly ta tott köz be szer zé si el já rá sok vo nat ko zá sá ban a
(3) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség alól a köz pon ti be szer -
zõ szer ve zet fel ügye le tét el lá tó mi nisz ter a pénz ügy mi -
nisz ter egyet ér té sé vel egye di fel men tést ad hat. A köz pon ti 
be szer zõ szer ve zet az egye di fel men tést kö te les köz zé ten -
ni a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon.”

b) a Kbr. 1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ or szá gos ki -
emelt ter mé kek jegy zé ke ki egé szül az „Elekt ro ni kus köz -
be szer zé si szol gál ta tá sok – elekt ro ni kus ár lej tés szol gál ta -
tás” meg ne ve zé sû ki emelt ter mék kör rel.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku san gya ko -
rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az Elekt ro ni -
kus Köz be szer zé si Rend szer rõl  szóló 167/2004. (V. 25.)
Korm. ren de let, valamint a Kbr. 25.  §-a (3) be kez dé sé nek
c) pont já ban „az elekt ro ni kus ár lej tés és a” szö veg rész.
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Jogharmonizációs záradék

28.  §

Ez a ren de let – a Kbt.-vel együtt – a kö vet ke zõ uni ós
jogi ak tu sok nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/17/EK irány -
elve (2004. már ci us 31.) a víz ügyi, az ener gia-, a köz le ke -
dé si és a pos tai ága za tok ban mû kö dõ szer ve ze tek köz be -
szer zé sei el já rá sa i nak össze han go lá sá ról;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/18/EK irány -
elve (2004. már ci us 31.) az épí té si be ru há zás ra, az áru be -
szer zés re és a szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló köz be -
szer zé si el já rá sok össze han go lá sá ról.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
258/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

a nyugellátások és a baleseti járadék
2007. évi kiegészítõ emelésérõl

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 101.  §-a 
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) 2007. no vem ber 1-jé tõl – 2007. ja nu ár 1-jei vissza -
me nõ le ges ha tállyal – 2,4 szá za lék kal kell emel ni a 2007.
ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tott öreg sé gi
nyug dí jat (ide ért ve a bá nyász nyug dí jat, a kor en ged mé -
nyes nyug dí jat, az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta -
tók öreg sé gi nyug dí ját és a szol gá la ti nyug dí jat), a rok -
kant sá gi nyug dí jat, a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat, az öz -
ve gyi és a szü lõi nyug dí jat, az ár va el lá tást, valamint a bal -
ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá so kat.

(2) Ha egy sze mély ré szé re több nyug el lá tást fo lyó sí ta -
nak, ak kor a nyug el lá tá so kat kü lön-kü lön kell az (1) be -
kez dés sze rint emel ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rint kell emel ni a me zõ gaz -
da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz ve -
gyi já ra dé kot, valamint a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti
ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz -
ve gyi já ra dé kát is.

(4) Az eme lést a 2007. no vem ber havi el lá tás nak

a) a nem tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás,

b) az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó in téz ke -
dé sek kel, valamint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel
össze füg gés ben járó eme lés, to váb bá a nem ze ti helyt ál lá -
sért járó pót lék,

c) az egyes nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg
egyes nyug díj-ki egé szí té sek meg szün te té sé rõl  szóló 1991. 
évi XII. tör vény alap ján meg szün te tett nyug díj-ki egé szí tés 
he lyé be lépõ pót lék

nél kü li össze gé re kell vég re haj ta ni.

2.  §

Az öz ve gyi és a szü lõi nyug díj meg osz tá sa ese tén a jo -
go sul ta kat a fo lyó sí tott nyug díj rész ala pul vé te lé vel meg ál -
la pí tott eme lés il le ti meg.

3.  §

Szo ci ál po li ti kai (szo ciá lis biz ton sá gi) egyez mény alap -
ján meg ál la pí tott nyug el lá tás ból a ma gyar jog sza bá lyok
sze rint el is mert szol gá la ti idõ tar ta má nak meg fe le lõ – a
ma gyar szer zõ dõ fe let ter he lõ – ará nyos részt kell az 1.  §
sze rint emel ni.

4.  §

(1) Azt az öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug dí jat, ame lyet 2006. de cem ber 31-ét köve tõen át me -
ne ti já ra dék, rend sze res szo ciá lis já ra dék vagy bal ese ti já -
ra dék meg szû né sét kö ve tõ nap tól ál la pí tot tak meg, a meg -
szün te tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját ala pul véve
kell az 1.  §-ban fog lal tak sze rint emel ni. Ezt az emelt
nyug el lá tást ala pul véve kell a hoz zá tar to zói, bal ese ti hoz -
zá tar to zói nyug el lá tá so kat is meg ál la pí ta ni.

(2) Több nyug el lá tás ra való jo go sult sá got érin tõ vál to -
zás ese tén a vál to zás idõ pont já tól kez dõ dõ en a sa ját jogú
és a hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok össze gét az 1.  §
(1)–(2) be kez dé sé nek figye lembe véte lével kell to vább fo -
lyó sí ta ni olyan összeg ben, mint ha ez az el lá tás a vál to zás
nap ját meg elõ zõ en is ön ál ló an ke rült vol na fo lyó sí tás ra.

(3) A 2006. de cem ber 31-ét köve tõen meg ál la pí tott öz -
ve gyi, szü lõi nyug dí jat, ár va el lá tást és bal ese ti hoz zá tar to -
zói nyug el lá tást az 1.  § sze rint a meg ál la pí tás idõ pont já tól
kez dõ dõ en kell emel ni, fel té ve, hogy a jog szer zõ nyug el lá -
tá sát 2007. ja nu ár 1-je elõtt ál la pí tot ták meg.
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5.  §

(1) A 2007. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí -
tott bal ese ti já ra dé kot az 1.  § ren del ke zé sei sze rint kell
emel ni.

(2) Azt a bal ese ti já ra dé kot, ame lyet bal ese ti rok kant sá -
gi nyug díj meg szû né sét kö ve tõ nap tól ál la pí tot tak meg, a
meg szün te tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját ala pul
véve kell az 1.  §-ban fog lal tak sze rint emel ni.

6.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a Nyug díj biz to sí -
tá si Alap nak

a) a bá nyász nyug dí jak,
b) az egyes mû vé sze ti te vé keny sé ge ket foly ta tók öreg -

sé gi nyug díj ra jo go sult sá gá ról  szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. 
ren de let sze rint a mû vé szek ré szé re meg ál la pí tott öreg sé gi
nyug dí jak,

c) a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép -
te len sé gi és öz ve gyi, valamint a me zõ gaz da sá gi szak szö -
vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len -
sé gi és öz ve gyi já ra dé ka
eme lé sé nek fe de ze tét és a vég re haj tás költ sé ge it.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti össze gek át uta lá sá ra, il le tõ -
leg el szá mo lá sá nak mód já ra vo nat ko zó an kü lön jog sza -
bály ren del ke zé sei az irány adók.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Az 1–5.  §-ok sze rin ti nyug díj eme lés vég re haj tá sa
so rán a no vem ber hó nap ra járó – már emelt össze gû –
nyug el lá tás sal egy ide jû leg kell ki fi zet ni

a) a 2007. ja nu ár–ok tó ber hó na pok ra járó nyug díj eme -
lés tíz havi össze gét, illetve, ha az érin tett több nyug el lá -
tás ban, il le tõ leg a nyug el lá tás mel lett no vem ber hó nap ban
eme lés re ke rü lõ egyéb el lá tás ban is ré sze sül, ezen el lá tá -
sok eme lé sé nek 2007. ja nu ár–ok tó ber hó na pok ra járó, tíz
havi együt tes össze gét,

b) a ti zen har ma dik havi nyug díj nak – a Tny. 6/A.  §
(4) be kez dé se alap ján – 2007. no vem ber ben fo lyó sí tás ra
ke rü lõ össze gét.

(3) Amennyi ben az 1. és a 3–5.  §-ok sze rin ti el lá tá sok ra
való jo go sult ság e kor mány ren de let ha tály ba lé pé se elõtt
meg szûnt, a vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lést
vagy, ha az érin tett több nyug el lá tás ban, il le tõ leg a nyug -
el lá tás mel lett no vem ber hó nap ban eme lés re ke rü lõ egyéb
el lá tás ban is ré sze sül, illetve ré sze sült, az ezen el lá tá sok
után vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lé sek együt tes 
össze gét kell – ké re lem re – egy összeg ben ki fi zet ni a meg -
szün te tett el lá tás jo go sult ja, il le tõ leg a jo go sult ha lá la ese -

tén a Tny. 83.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély
ré szé re.

(4) A Tny. 50.  §-ának (6) be kez dé sé ben, il le tõ leg a tár -
sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI.
tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. (X. 6.)
Korm. ren de let 62.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott együtt fo lyó sí tá si összeg ha tár – 2007. ja nu ár 1-jei
vissza me nõ le ges ha tállyal – havi 60 530 fo rint ra vál to zik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
259/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
2007. évi kiegészítõ emelésérõl

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kör ben, az Alkot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A nyug díj fo lyó sí tó szer vek, valamint a Ma gyar Ál -
lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai ál tal fo lyó sí tott nyug -
díj sze rû rend sze res szo ciá lis el lá tá sok havi össze ge 2007.
no vem ber 1-jé tõl – 2007. ja nu ár 1-jei vissza me nõ le ges ha -
tállyal – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak sze rint emel -
kedik.

(2) 2,4 szá za lék kal kell emel ni
a) az át me ne ti já ra dék össze gét,
b) a havi 81 390 fo rin tot el nem érõ egész ség ká ro so dá si 

já ra dék össze gét az zal, hogy az egész ség ká ro so dá si já ra -
dék havi össze ge az eme lés sel együt te sen sem ha lad hat ja
meg a havi 81 390 fo rin tot,

c) az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó in téz ke -
dé sek kel, valamint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel
össze füg gés ben járó eme lés össze gét, to váb bá az egyes
nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg egyes nyugdíj-
 kiegészítések meg szün te té sé rõl  szóló 1991. évi XII. tör -
vény alap ján meg szün te tett nyug díj-ki egé szí tés he lyé be
lé pett pót lék össze gét.

(3) A va kok sze mé lyi já ra dé kát havi 14 300 fo rint ra kell
emel ni.

(4) A nyug díj sze rû rend sze res szo ciá lis el lá tá sok kö zül
a) a rok kant sá gi já ra dék össze gét havi 730 fo rint tal,
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b) a rend sze res szo ciá lis já ra dék össze gét a 2007. de -
cem ber 31-ig a 62. élet évü ket be töl tõ sze mé lyek ese té ben
havi 690 fo rint tal, egyéb ese tek ben havi 590 fo rint tal,

c) a köz pon ti szo ciá lis se gély össze gét havi 690 fo rint tal,
d) a há zas tár si pót lék, illetve a há zas tár si pót lék hoz

járó ki egé szí tés havi együt tes össze gét 450 fo rint tal,
e) a há zas társ után járó jö ve de lem pót lék össze gét havi

310 fo rint tal
kell emel ni.

2.  §

Azt a sze mélyt, aki több nyug díj sze rû rend sze res szo -
ciá lis el lá tás ban ré sze sül, az e ren de let ben meg ha tá ro zott
eme lé sek el lá tá son ként kü lön-kü lön is meg il le tik.

3.  §

(1) Az 1.  § (2) és (4) be kez dé sei sze rint meg emelt nyug -
díj sze rû rend sze res szo ciá lis el lá tá sok fe de ze tét a köz pon ti 
költ ség ve tés a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak meg té rí ti.

(2) Az össze gek át uta lá sá nak, il le tõ leg el szá mo lá sá nak
mód já ról és idõ pont já ról a Pénz ügy mi nisz té rium, az Or -
szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, valamint a Szo -
ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium meg ál la po dást köt.

4.  §

(1) Az 1–2.  § sze rin ti eme lést oly mó don kell vég re haj -
ta ni, hogy az érin tett sze mé lyek nek a 2007. ja nu ár–ok tó -
ber hó na pok ra járó eme lés tíz havi össze gét no vem ber hó -
nap ban egy összeg ben kell ki utal ni. A no vem ber hó nap ra
járó el lá tást az 1–2.  § sze rint meg emelt összeg ben kell ki -
fizetni.

(2) A 2006. de cem ber 31. utá ni idõ pont tól meg ál la pí tott
el lá tás ese tén a vissza me nõ le ges eme lés idõ ará nyos rész e jár.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Az (5) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
na pon ha tá lyát vesz ti. E ren del ke zés a ha tály ba lé pést kö -
ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let hatályba lépését kö ve tõ idõ pont tól meg ál -
la pí tás ra ke rü lõ

a) rok kant sá gi já ra dék össze ge havi 31  060 fo rint,
b) rend sze res szo ciá lis já ra dék össze ge havi 25 160 fo rint

az zal, hogy ezen össze gek re az 1–2.  § sze rin ti eme lés nem
jár.

(4) Amennyi ben az 1–2.  § sze rin ti el lá tá sok ra való jo go -
sult ság e kor mány ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg szûnt,
a vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lést a meg szün te -
tett el lá tás jo go sult ja, il le tõ leg a jo go sult ha lá la ese tén a
hoz zá tar to zó ja vagy örö kö se ré szé re – ké re lem re – egy
összeg ben kell ki utal ni.

(5) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem ze ti
helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be ve ze té sé rõl  szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let

a) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek da) és dc) al pont já ban,
valamint 4.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„126 300 Ft-ot” szö veg rész he lyé be a „129 300 Ft-ot” szö -
veg rész,

b) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„126 300 Ft” szö veg rész he lyé be a „129 300 Ft” szö veg -
rész,

c) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „63 150 Ft-ot” szö veg -
rész he lyé be a „64 650 Ft-ot” szö veg rész
lép.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí tott nem ze -
ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lé kot az (5) be kez dés sze rint
mó do sí tott összeg ha tá rok ala pul vé te lé vel – 2007. no vem -
ber 1-jé tõl, 2007. ja nu ár 1-jei vissza me nõ le ges ha tállyal –
meg kell emel ni. Az eme lést a nyug el lá tá sok, valamint a
nyug díj sze rû rend sze res szo ciá lis el lá tá sok e ren de let sze -
rint meg emelt össze ge i nek figye lembe véte lével kell vég -
re haj ta ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
260/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások 2008. évi irányított területi

kiegyenlítési rendszerérõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Alkot mány
35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya az új szol gál ta tá sok nak, illetve fé -
rõ he lyek nek az irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend szer be
tör té nõ be fo ga dá sá ra (a továb biak ban: be fo ga dás) – mint a 
nem ál lam i fenn tar tók 2008. évi nor ma tív ál lam i hozzá -
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járulásra való jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz szük sé -
ges egyik fel té tel re – ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sa so rán
a) nem ál lam i fenn tar tó: a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo -

ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek mc)–me) al pont ja,
illetve a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 
5.  §-ának sc)–se) al pont ja sze rin ti sze mély vagy szer ve zet;

b) szol gál ta tás:
ba) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,
bb) a tá mo ga tó szol gál ta tás,
bc) a kö zös sé gi el lá tá sok,
bd) az ut cai szo ciá lis mun ka,
be) a nap pa li szo ciá lis in téz mé nyi el lá tás,
bf) az át me ne ti el he lye zést nyúj tó szo ciá lis in téz mé nyi

el lá tás,
bg) a tar tós bent la ká sos szo ciá lis in téz mé nyi el lá tás,
bh) a gyer mek jó lé ti köz pont ke re té ben nyúj tott gyer -

mek jó lé ti szol gál ta tás,
bi) a böl csõ de, he tes böl csõ de ke re té ben nyúj tott gyer -

me kek nap köz be ni el lá tá sa,
bj) az át me ne ti gon do zás;
c) hoz zá tar to zó: a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és

szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény 172.  §-ának g) pont ja sze rin ti sze mély.

2.  §

(1) Új szol gál ta tás, illetve fé rõ hely az a szol gál ta tás,
illetve el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám, amely re a fenn tar tó
vagy – fenn tar tó vál to zás ese tén – a jog elõd fenn tar tó

a) 2006. de cem ber 31-én nem ren del ke zett jog erõs mû -
kö dé si en ge déllyel,

b) 2006. de cem ber 31-én ren del ke zett jog erõs mû kö dé -
si en ge déllyel, ha a szo ciá lis, gyer mek jó lé ti és gyermek -
védelmi szol gál ta tá sok 2007. évi irá nyí tott te rü le ti ki -
egyen lí té si rend sze ré rõl  szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) alap ján be fo ga dá si kö te le -
zett ség ha tá lya alá tar to zik, és a szo ciá lis és mun ka ügyi
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a szol gál ta tást, fé rõ -
he lyet nem fo gad ta be.

(2) Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese tén új fé rõ -
hely nek mi nõ sül a nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás igény be -
vé te lé re jo go sí tó, 2006 de cem be ré ben ki he lye zett jel zõ ké -
szü lé kek szá mát meg ha la dó el lá tot ti lét szám, ha az R.
alap ján a mi nisz ter nem fo gad ta be.

(3) Nem kell be fo ga dást kér ni
a) ét kez te tés ese tén,
b) házi se gít ség nyúj tás ese tén,
c) fa lu gond no ki, ta nya gond no ki szol gál ta tás ese tén,
d) la kó ott ho ni el lá tás ese tén,
e) csa lá di nap kö zi ke re té ben biz to sí tott gyer me kek

nap köz be ni el lá tá sa ese tén,

f) ott hont nyúj tó el lá tás ese tén,

g) utó gon do zói el lá tás ese tén,

h) olyan szol gál ta tás, illetve fé rõ hely ese tén, amely nek
ki ala kí tá sá ra a fenn tar tó ál lam i vagy euró pai uni ós tá mo -
ga tás ban ré sze sült.

(4) Nem mi nõ sül új fé rõ hely nek, ha

a) az át la gos szin tû ápo lást, gon do zást nyúj tó el lá tás, a
de mens be te gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa és az
emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás után járó nor ma tív ál -
lam i hoz zá já ru lá sok kö zül ugyan azon fé rõ hely re az egyik
nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás he lyett a má si kat igény lik,

b) az idõs ko rú ak nap pa li el lá tá sa és a de mens be te gek
nap pa li el lá tá sa után járó nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lá sok
kö zül ugyan azon fé rõ hely re az egyik nor ma tív ál lam i hoz -
zá já ru lás he lyett a má si kat igény lik,

c) a gyer mek vé del mi kü lön le ges és spe ci á lis el lá tás, az
ott hont nyúj tó el lá tás vagy az utó gon do zói el lá tás után járó 
nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás he lyett ugyan azon fé rõ hely -
re a gyer me kek át me ne ti gon do zá sa után járó nor ma tív ál -
lam i hoz zá já ru lást igény lik,

d) nap pa li me le ge dõ ben, éj je li me ne dék he lyen, illetve
haj lék ta la nok át me ne ti szál lá sán idõ sza kos fé rõ he lyet lé -
te sí te nek.

(5) Az új szol gál ta tá sok, illetve fé rõ he lyek meg ha tá ro -
zá sa so rán a fel té te le ket szol gál tat ón ként, in téz mé nyen -
ként, illetve te lep he lyen ként kell vizs gál ni.

(6) Nem kell kér ni az új fé rõ hely be fo ga dá sát az 1.  §
(2) be kez dé sé nek be)–bg) és bi)–bj) al pont ja sze rin ti szol -
gál ta tá sok ese tén, ha

a) a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) 2007. jú li us
31-én en ge dé lye zett fé rõ hely szá ma nem ha lad ta meg a ti -
zen öt fõt, és

b) a fenn tar tó a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) ál tal
nyúj tott szol gál ta tás után 2007 jú li u sá ban nor ma tív ál lam i
hoz zá já ru lás ban ré sze sült.

(7) Ha a fenn tar tó a (6) be kez dés ben fog lal tak alap ján új 
fé rõ hely be fo ga dá sát nem kér te, a szol gál ta tó (in téz mény,
te lep hely) ál tal nyúj tott szol gál ta tás ra te kin tet tel 2008. év -
ben leg fel jebb ti zen öt fõ el lá tot ti lét szám, illetve fé rõ hely -
szám után jo go sult nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás ra.

3.  §

(1) A be fo ga dást a nem ál lam i fenn tar tó 2007. ok tó ber
31-éig, szol gál tat ón ként (in téz mé nyen ként, te lep he lyen -
ként) és szol gál ta tá son ként kü lön, az e cél ra rend sze re sí -
tett és a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium (a továb -
biak ban: mi nisz té rium) hon lap ján köz zé tett adat lap nak a
mi nisz té ri um hoz tör té nõ be nyúj tá sá val ké rel mez he ti. A
ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ. A ké rel met ha tár idõ ben
be adott nak kell te kin te ni, ha a ha tár idõ le jár tá ig aján lott
kül de mény ként pos tá ra ad ták.
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(2) A ké re lem hez csa tol ni kell

a) a mû kö dé si en ge délyt, ha a fenn tar tó a szol gál ta tó ra
(in téz mény re, te lep hely re) ren del ke zik mû kö dé si en ge -
déllyel,

b) a fenn tar tó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lét iga zo ló
ok irat, illetve a szo ciá lis vagy gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi vál lal ko zói en ge dély má so la tát,

c) az el lá tá si szer zõ dés má so la tát, ha a fenn tar tó az új
szol gál ta tás ra, illetve fé rõ hely re el lá tá si szer zõ dést kö tött,

d) a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) – ha tá lyos ren -
del ke zé sek nek meg fele lõen el ké szí tett – szak mai prog -
ram ját.

(3) A fenn tar tó nyolc na pon be lül kö te les be je len te ni, ha 
a ké re lem ben sze rep lõ ada tok az el já rás fo lya mán meg vál -
toz nak.

4.  §

(1) A be ér ke zett ké rel me ket 2007. no vem ber 30-áig
dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság (a továb biak ban: bi zott ság)
vé le mé nye zi. A szo ciá lis szol gál ta tá sok kal és a gyer mek -
jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny sé gek kel kap -
cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé re kü lön bi zott sá got kell lét -
re hoz ni.

(2) A bi zott sá gi vé le mény ben meg kell je löl ni, hogy
mely ké rel me zõ fe le l meg az 5.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek nek. Ha ugyan ar ra az el lá tá si te rü let re és
szol gál ta tás ra több fenn tar tó is be nyúj tott ké rel met, a bi -
zott ság ja vas la tot tesz a be fo ga dás ra ja va solt szol gál ta tá -
sok ra, az 1.  § (2) be kez dé sé nek ba), be)–bg) és bi)–bj) al -
pont ja sze rin ti szol gál ta tá sok ese tén a be fo ga dás ra ja va solt 
el lá tot ti lét szám ra, fé rõ hely szám ra, valamint a ké rel me zõk 
– 5.  § (4) be kez dé se alap ján ki ala kí tott – sor rend jé re.

(3) A bi zott ság há rom tag ból áll,

a) el nö két a mi nisz ter kéri fel,

b) egy tag ját a pénz ügy mi nisz ter kéri fel,

c) egy tag ját az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta nács kéri
fel.

(4) Nem le het tag ja a bi zott ság nak az a sze mély, aki

a) be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó,

b) a be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó nak vagy a
fenn tar tó ügy in té zõ és kép vi se le ti szer vé nek, illetve fel -
ügye lõ szer vé nek tag ja,

c) be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó val vagy az
ál ta la fenn tar tott szol gál ta tó val, in téz ménnyel mun ka vég -
zés re irá nyuló jog vi szony ban áll,

d) az a)–c) pont sze rin ti sze mély hoz zá tar to zó ja.

(5) A bi zott ság tag jai e te vé keny sé gü kért dí ja zás ban
nem ré sze sül nek, de jo go sul tak a te vé keny sé gük so rán fel -
me rült, szám lá val iga zolt és in do kolt úti költ sé gük meg té -
rí té sé re.

(6) A bi zott sá gi vé le mé nyek és a bi zott ság mû kö dé sét
érin tõ dön té sek el fo ga dá sá hoz a bi zott ság leg alább két
tag já nak egy be hang zó sza va za ta szük sé ges.

(7) A bi zott sá gi ülés rõl ké szí tett jegy zõ könyv nek tar tal -
maz nia kell a bi zott ság tag ja i nak ne vét, a bi zott sá gi vé le -
mény meg ho za ta lá nak nap ját, a be fo ga dás ra tett ja vas la -
tot, a bi zott ság vé le mé nyé nek in do ko lá sát, valamint az
eset le ges ki sebb sé gi vé le ményt. A jegy zõ könyv höz mel lé -
kel ni kell a mi nisz ter nek meg kül dött bi zott sá gi vé le mény
má so la tát is.

(8) A bi zott ság a mû kö dé si rend jét – az e ren de let ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – maga ala kít ja ki.

5.  §

(1) A be fo ga dá si ké re lem rõl a mi nisz ter 2007. de cem ber 
10-éig ha tá ro zat tal dönt.

(2) Az új szol gál ta tást, illetve fé rõ he lyet a mi nisz ter be -
fo gad ja, ha

a) a fenn tar tó a ké rel mét a 3.  §-ban fog lal tak nak meg -
fele lõen nyúj tot ta be,

b) az el lá tá si te rü let szol gál ta tá si jel lem zõi – így a rá -
szo rul tak szá ma, az el ér he tõ más szol gál ta tá sok, azok ka -
pa ci tá sa, fé rõ he lye i nek szá ma, illetve a szol gál ta tás el lá tó -
rend szer re gya ko rolt vár ha tó ha tá sa – alap ján az új szol -
gál ta tás ra, fé rõ hely re az el lá tá si te rü le ten élõ rá szo rul tak
el lá tá sa ér de ké ben szük ség van,

c) a szak mai prog ram ban fog lal tak – így a szol gál ta tás -
ele mek, te vé keny sé gek, valamint a szak mai prog ram meg -
va ló sí tá sá nak vár ha tó kö vet kez mé nyei – il lesz ked nek az
el lá tá si te rü le ten élõ rá szo rul tak szük ség le te i hez, to váb bá

d) a fenn tar tó ál tal ter ve zett be vé te lek tel je sít he tõ ek, a
ki adá sok össz hang ban áll nak a szak mai prog ram ban be -
mu ta tott sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel, valamint a szol -
gál ta tó, in téz mény mû kö dé sé nek pénz ügyi fel té te lei biz to -
sí tot tak.

(3) A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha a ben ne fog lalt ada -
tok nyil ván va ló an nem fe lel nek meg a va ló ság nak, illetve
a fenn tar tó va la mely je len tõs tényt, kö rül ményt elhall -
gatott.

(4) Ha a (2) be kez dés b) pont ja alap ján nem fo gad ha tó
be az összes új szol gál ta tás, illetve fé rõ hely, azt a szol gál -
ta tást, fé rõ he lyet kell be fo gad ni, ame lyik ese té ben

a) a fenn tar tó az új szol gál ta tás ra, illetve fé rõ hely re
jog erõs mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik,

b) – ha az a) pont alap ján a be fo ga dás ról nem le het dön -
te ni – a fenn tar tó az új szol gál ta tás ra, illetve fé rõ hely re el -
lá tá si szer zõ dést kö tött,

c) – ha az a)–b) pont alap ján a be fo ga dás ról nem le het
dön te ni – a szak mai prog ram ban fog lalt szol gál ta tás ele -
mek, a tár gyi fel té te lek, valamint a szak al kal ma zot tak szá -
ma, kép zett sé ge alap ján vár ha tó an ma ga sabb szín vo na lú
el lá tást nyúj ta nak,
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d) – ha az a)–c) pont alap ján a be fo ga dás ról nem le het
dön te ni – a szol gál ta tá si ön költ ség ki sebb.

(5) A (4) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti kö rül mé nyek a
dön tés so rán ak kor ve he tõk figye lembe, ha a fenn tar tó a
jog erõs mû kö dé si en ge délyt, illetve az el lá tá si szer zõ dést a 
ké re lem hez vagy – ha a mû kö dé si en ge dély a ké re lem be -
nyúj tá sát köve tõen emel ke dett jog erõ re, illetve az el lá tá si
szer zõ dést a ké re lem be nyúj tá sát köve tõen kö töt ték meg –
2007. no vem ber 15-éig, a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti be je -
len tés hez csa tol ta.

6.  §

(1) Ha a mi nisz ter az új szol gál ta tást, fé rõ he lyet be fo -
gad ja, a ha tá ro zat ban fel kell tün tet ni

a) a fenn tar tó ne vét, szék he lyét és adó szá mát,
b) a szol gál ta tó (in téz mény) ne vét, szék he lyét, te lep he -

lyét és – ha a fenn tar tó é tól kü lön bö zõ adó szám mal ren del -
ke zik – az adó szá mát,

c) az ága za ti azo no sí tót, ha a fenn tar tó a szol gál ta tó ra
(in téz mény re, te lep hely re) ren del ke zik mû kö dé si en ge -
déllyel,

d) a be fo ga dott szol gál ta tás Szt., illetve Gyvt. sze rin ti
meg ne ve zé sét,

e) az 1.  § (2) be kez dé sé nek ba), be)–bg) és bi)–bj) al -
pont ja sze rin ti szol gál ta tá sok ese tén a be fo ga dott el lá tot ti
lét szá mot, fé rõ hely szá mot,

f) a (3) be kez dés ben fog lal tak ra tör té nõ fi gyel mez te -
tést.

(2) A mi nisz ter a be fo ga dás tár gyá ban ho zott, valamint
a 7.  § (2)–(3) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za tát – a fenn tar tó -
val való köz lés sel egy ide jû leg – meg kül di a Ma gyar Ál -
lam kincs tár nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ra
ille té kes igaz ga tó sá gá nak.

(3) Be fo ga dás ese tén a fenn tar tót a nor ma tív ál lam i hoz -
zá já ru lás 2008. ja nu ár 1-jé tõl, illetve – ha a szol gál ta tást
ezt köve tõen kez dik meg – a szol gál ta tás meg kez dé sé nek a 
mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott idõ pont já tól kez dõ -
dõ en, a 2008. évi költ ség ve té si tör vény ben és a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz mény és a fa lu gond no -
ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a
szo ciá lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló 188/1999.
(XII. 16.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Szmr.) fog -
lalt egyéb fel té te lek tel je sí té se ese tén, leg fel jebb a be fo ga -
dott és a be fo ga dá si kö te le zett ség ha tá lya alá nem tar to zó
szol gál ta tá sok, illetve el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám után
il le ti meg.

(4) A nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás igény lé sé re az Szmr. 
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

7.  §

(1) Ha a 6.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja sze rin ti ada -
tok a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa, illetve is mé telt ki -

adá sa  miatt meg vál toz nak, a fenn tar tó kö te les azt a mi nisz -
ter nek be je len te ni. A ké re lem ben meg kell je löl ni a Ma -
gyar Ál lam kincs tár nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás fo lyó sí -
tá sá ra ille té kes igaz ga tó sá gát, és csa tol ni kell a mû kö dé si
en ge délyt mó do sí tó, illetve is mé tel ten ki adó ha tá ro zat má -
so la tát.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg -
fele lõen be nyúj tott ké re lem alap ján a ko ráb bi ha tá ro za tát
vissza von ja, és ér de mi vizs gá lat nél kül az új ada tok nak
meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz.

(3) A be fo ga dást a mi nisz ter vissza von ja, és a fenn tar tót
kö te le zi a 2008. évre a be fo ga dás alap ján igény be vett nor -
ma tív ál lam i hoz zá já ru lás – a vissza fi ze tés kor ér vé nyes
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt – össze gé nek
vissza fi ze té sé re, ha a fenn tar tó a ké rel mé ben vagy a ké re -
lem hez csa tolt ira tok ban szán dé ko san va lót lan ada tot kö -
zölt, vagy va la mely je len tõs tényt, kö rül ményt el hall ga -
tott, fel té ve, hogy a va lós ada tok, té nyek, kö rül mé nyek is -
me re té ben az új szol gál ta tás, illetve fé rõ hely nem ke rült
vol na be fo ga dás ra.

8.  §

(1) Az Szmr. 21.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fenn tar tó a fel adat el lát ási nor ma tív hoz zá já ru lást
és a kép zé si nor ma tív hoz zá já ru lást (a továb biak ban
együtt: nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás) a szo ciá lis szol gál ta -
tó el sõd le ges el lá tá si te rü le te, illetve a szo ciá lis in téz mény
szék he lye, te lep he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó ság nál a
mû kö dé si en ge dély jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon 
be lül, illetve a tárgy évet meg elõ zõ év ben már jog erõs mû -
kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szol gál ta tó, in téz mény ese -
tén a tárgy év már ci us 10-éig igé nyel he ti.”

(2) Az Szmr. 22.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tárgy évet meg elõ zõ év de cem be ré ben nor ma tív
ál lam i hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ szol gál ta tó, illetve in téz -
mény fenn tar tó ja a 21.  § (7) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat
alap ján tör té nõ fo lyó sí tá sig – de leg fel jebb áp ri lis 30-áig –
a tárgy évet meg elõ zõ év de cem be ré ben fo lyó sí tott nor ma -
tív ál lam i hoz zá já ru lás alap já ul szol gá ló fel adat mu ta tó és a 
nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás nak a tárgy évi költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zott össze ge alap ján ki szá mí tott
nor ma tí va e lõ leg re jo go sult.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szmr.
21.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „már ci us 31. nap já ig” szö -
veg rész he lyé be az „áp ri lis 30-áig” szö veg rész, a „feb ru ár
28-át” szö veg rész he lyé be a „már ci us 10-ét” szö veg rész
lép.

9.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a gyermek -
jóléti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé -
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lye zé sé rõl, valamint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm.
ren de let 8.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „c) pont ja” szö veg -
rész he lyé be a „b) pont ja” szö veg rész lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let 8–9.  §-a a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti. E ren del ke zés a ha tály ba lé pést kö ve tõ má -
so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
261/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló – több ször mó -
do sí tott – 1992. évi XXXVIII. tör vény 124.  §-a (2) be kez -
dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 91.  §-ának (4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Kohé -
ziós Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok
ese té ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel -
lett az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés
irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je in do kolt eset ben dönt het úgy,
hogy a fel hí vás ban és a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ leg fi -
ze tést biz to sí t a ked vez mé nye zett ré szé re. Az in do kolt ság
ese te it a fel hí vás ban is mer tet ni kell, a pénz ügy mi nisz ter rel 
egyet ér tés ben. Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és
Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz -
ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. ren de let 2.  §-a (1) be kez dés k) pont ja sze rin ti köz -
pon ti prog ram, valamint a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ -
szak ban az Euró pai Szo ciá lis Alap ból tá mo ga tott, az Euró -
pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis
Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé -
nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 2.  §

(1) be kez dés h) pont ja sze rin ti ki emelt pro jekt ese tén az
elõ leg nagy sá gá nak leg ma ga sabb össze gé re vo nat ko zó, a
(3) be kez dés ben sze rep lõ összeg ha tárt az irá nyí tó ha tó ság
ve ze tõ je a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel fi gyel men kí -
vül hagy hat ja. Az elõ le get ha zai és kö zös sé gi for rás ból, az
Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, illetve Ko hé zi ós
Alap já ból tá mo ga tott adott in téz ke dés, illetve pro jekt sze -
rin ti fi nan szí ro zá si arány ban kell nyúj ta ni.”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
al kal maz ni kell.

(2) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon a ha tá lyát
vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
262/2007. (X. 4.) Korm.

rendelete

a 2007–2013 programozási idõszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,

az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának

alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl  szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Alkot -
mány 35.  §-a (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A ren de let al kal ma zá sá ban]

„h) ki emelt pro jekt: a Kor mány ál tal egye di leg jó vá ha -
gyott pro jekt, ame lyet az ak ció terv ne ve sít ve tar tal maz;”
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(2) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek n)–q) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A ren de let al kal ma zá sá ban]
„n) pénz ügyi esz köz: hi tel, tõke vagy ga ran cia esz köz;
o) pro jekt:
oa) egy ön ál ló fej lesz tés, vagy
ob) több ha son ló célú, egyen ként 10 mil lió fo rint nál

vagy az ak ció terv ben meg ha tá ro zott et tõl el té rõ összeg nél
nem na gyobb össz költ sé gû fej lesz tés összes sé ge (köz ve -
tett tá mo ga tás), vagy

oc) pénz ügyi esz köz;
p) pro jekt gaz da: min den pro jekt ese té ben
pa) egy ön ál ló fej lesz tés meg va ló sí tó ja, vagy
pb) egy köz ve tett tá mo ga tás le bo nyo lí tó ja, vagy
pc) egy pénz ügyi esz köz le bo nyo lí tó ja;
q) tá mo ga tá si konst ruk ció: azo nos cél lal, tá mo gat ha tó

te vé keny sé gek kel, tá mo ga tá si for má val és in di ká to rok kal
jel le mez he tõ egy vagy több pá lyá zat és/vagy ki emelt pro -
jekt;”

(3) Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ r)–t) pon -
tok kal egé szül ki:

[A ren de let al kal ma zá sá ban]
„r) tá mo ga tá si szer zõ dés: az NFÜ vagy a köz re mû kö dõ

szer ve zet és a ked vez mé nye zett kö zött lét re jött szer zõ dés,
amely tar tal maz za a tá mo ga tás nyúj tá sá nak és fel hasz ná lá -
sá nak rész le tes sza bá lya it;

s) nagy pro jekt: kör nye zet vé de lem te rü le tén 25 mil lió
euró, más szak te rü le ten 50 mil lió euró össz költ ség fe let ti
olyan be ru há zás, mely nek ki vá lasz tá sa ki emelt pro jekt,
egy for du lós pá lyá zat vagy két for du lós pá lyá zat el já rá sok
sze rint tör tén het, és tá mo ga tá sá hoz az Euró pai Bi zott ság
jó vá ha gyá sa szük sé ges;

t) for rás ke ze lõ szer ve zet: az Euró pai Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Alap ra, az Euró pai Szo ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós
Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá -
ról és az 1260/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló 1083/2006/EK ren de let 44. cik ke b) pont já nak
(ii) al pont ja alap ján az ott hi vat ko zott hol ding alap ra,
illetve annak ke ze lé sé vel össze füg gés ben fel me rü lõ fel -
ada tok el lá tá sá ra ki je lölt pénz ügyi vál lal ko zás.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A Kor mány az NFT te kin te té ben]
„c) jó vá hagy ja az ak ció ter ve ket és azok mó do sí tá sa it,

ne ve sí ti az ak ció terv ben a ki emelt pro jek te ket;”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ m) pont tal
egé szül ki:

[Az NFÜ-nek az NFT meg va ló sí tá sá val kap cso la tos fel -
ada tai]

„m) a for rás ke ze lõ szer ve zet tel a fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés meg kö té se és e szer zõ dés tel je sí té sé nek fel ügye le te.”

4.  §

Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont tal
egé szül ki:

[A köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada tai kü lö nö sen a kö vet -
ke zõk]

„l) a 7.  § (3) be kez dés h) pont ja sze rin ti kom mu ni ká ci ós
stra té gi á ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás sal és nyil vá nos -
ság gal kap cso la tos fel ada tok.”

5.  §

Az R. a 12.  §-t köve tõen az aláb bi 12/A.  §-sal és az azt
meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„A forráskezelõ szervezet

12/A.  § (1) A for rás ke ze lõ szer ve zet fel ada ta a kis- és
kö zép vál lal ko zá sok fi nan szí ro zá sát cél zó pénz ügyi prog -
ra mok ki dol go zá sa és le bo nyo lí tá sa, ide ért ve kü lö nö sen a
kö vet ke zõ ket:

a) a köz ve tí tõk ki vá lasz tá sá ra irá nyuló pá lyá za ti fel hí -
vá sok el ké szí té se, majd az NFÜ jó vá ha gyá sát köve tõen
köz zé té te le;

b) a köz ve tí tõk ki vá lasz tá sa az NFÜ jó vá ha gyá sá val, és 
ve lük a pénz ügyi esz kö zök ki he lye zé sé re vo nat ko zó szer -
zõ dé sek meg kö té se;

c) a ren del ke zé sé re álló for rá sok fel hasz ná lá sá nak el -
len õr zé se, nyil ván tar tá sa és er rõl be szá mo ló ké szí té se az
NFÜ ré szé re.

(2) A for rás ke ze lõ fel ada ta i ra és fi nan szí ro zá sá ra vo nat -
ko zó an az NFÜ a for rás ke ze lõ szer ve zet tel ope ra tív prog -
ra mon ként fi nan szí ro zá si szer zõ dést köt. A fi nan szí ro zá si
szer zõ dés tar tal maz za leg alább az Euró pai Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
meg ha tá ro zá sá ról  szóló, a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de -
le te 44. cik ké ben fog lal ta kat.

(3) A for rás ke ze lõ szer ve zet re – el té rõ jog sza bá lyi ren -
del ke zés hi á nyá ban – nem al kal ma zan dók a köz re mû kö dõ
szer ve ze tek re vo nat ko zó ál ta lá nos és kü lö nös jog sza bá lyi
ren del ke zé sek.”

6.  §

Az R. 14.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A mo ni tor ing bi zot tság tag ja i nak szá ma leg fel jebb
35 fõ. A mo ni tor ing bi zott ság ba ta got de le gál az irá nyí tó
ha tó ság, valamint az irá nyí tó ha tó ság fel ké ré se alap ján]

„b) a köz re mû kö dõ szer ve ze tek és a for rás ke ze lõ szer -
ve zet,”

7.  §

(1) Az R. 16.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ak ció terv ben a tá mo ga tá si konst ruk ció rész le tes be -
mu ta tá sa tar tal maz za]

„d) a tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló for rás mér té két;
amennyi ben adott konst ruk ció több fé le el já rás sal va ló sul
meg, a for rás el já rá sok köz ti in di ka tív meg osz tá sát;”

(2) Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A pro jekt ki vá lasz tás min den tá mo ga tá si konst ruk -
ció ese té ben a kö vet ke zõ el já rá sok kö zül egy vagy – a
(2) be kez dés a), b), e), f) pont jai sze rin ti ek azo nos sá ga
mel lett – több sze rint tör tén het:

a) ki emelt pro jekt;
b) két for du lós pá lyá zat;
c) egy for du lós pá lyá zat.”

(3) Az R. 16.  §-a (4) be kez dé sé nek ba) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el já rá sok al kal ma zá sá nak együt tes fel té te lei ki emelt 
pro jekt ese tén]

„ba) a pro jekt gaz da költ ség ve té si szerv, illetve
100%-os ál lam i tu laj don ban lévõ szer ve zet, Kor mány ál tal 
ala pí tott köz ala pít vány, ön kor mány zat, ön kor mány za ti
tár su lás vagy ön kor mány za ti in téz mény, illetve egy ház,”

(4) Az R. 16.  §-a (4) be kez dé sé nek bd) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el já rá sok al kal ma zá sá nak együt tes fel té te lei ki emelt 
pro jekt ese tén]

„bd) az ak ció terv nem tar tal maz olyan pá lyá za ti ki írást,
amely nek ke re té ben az adott pro jekt tá mo gat ha tó;”

8.  §

(1) Az R. 17.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ki emelt pro jekt nek az ak ció terv ben tör té nõ elõ ze tes
ne ve sí té sé re ja vas la tot te het]

„a) a Kor mány bár mely tag ja,”

(2) Az R. 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy út tal a je len le gi (4)–(6) be kez dé sek
szá mo zá sa (5)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az NFÜ a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szem -
pon tok ra ki ter je dõ ér té ke lést ké szít a ja va solt ki emelt pro -
jek tek rõl.”

(3) Az R. 17.  §-ának át szá mo zott (6) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ki emelt pro jekt ne ve sí té se nem ered mé nye zi a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek kö te le zett sé gét.”

(4) Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Az ak ció terv ben ne ve sí tett ki emelt pro jek tek elõ re -
ha la dá sá ról az NFÜ éven te je len tést ké szít a Kor mány ré -
szé re.”

9.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) A dön tés ho zó az ér té ke lõ, bí rá ló bi zott ság fel ál lí tá -

sa ese tén a bí rá ló bi zott ság ja vas la tá nak jó vá ha gyá sa kor
ki zár hat ja az adott tá mo ga tá si konst ruk ció tá mo ga tá sá ból
azt a pro jekt ja vas la tot be nyúj tó sze mélyt vagy szer ve ze -
tet, aki az adott tá mo ga tá si konst ruk ci ó ról a töb bi le het sé -
ges pro jekt ja vas la tot be nyúj tó sze mély vagy szer ve zet
ren del ke zé sé re bo csá tott adat kört meg ha la dó in for má ci ót,
vagy aki az adott tá mo ga tá si konst ruk ci ó ról a töb bi le het -
sé ges pro jekt ja vas la tot be nyúj tó sze mélyt vagy szer ve ze -
tet meg elõ zõ en in for má ci ót szer zett.”

10.  §

(1) Az R. 21.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„a) a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és az ál lam -

ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, hogy a 2007–2013 prog ra -
mo zá si idõ szak ban az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak ál ta lá nos 
el já rá si sza bá lya it – a pro jekt ki vá lasz tás, a tá mo ga tá si
szer zõ dé sek meg kö té se, illetve mó do sí tá sa, a pro jek tek
meg va ló sí tá sa, a köz ve tett tá mo ga tás ra, a pénz ügyi esz kö -
zök ke re té ben nyújt ha tó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra,
valamint a for rás ke ze lõ szer ve zet re vo nat ko zó spe ci á lis
sza bá lyok te kin te té ben – együt tes ren de let ben sza bá lyoz -
za;”

(2) Az R. 21.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont -
tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szü ké ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg]

„e) a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te az
1083/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról.”

(3) Az R. 21.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és ezzel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez -
dés szá mo zá sa (5) be kez dés re mó do sul:

„(4) A Kor mány a Gaz da ság fej lesz té si Ope ra tív Prog -
ram 4. Pénz ügyi esz kö zök pri o ri tá sá nak, valamint a Kö -
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zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram Pénz ügyi esz kö zök
in téz ke dé sé nek vég re haj tá sa ér de ké ben a 2.  § (1) be kez dés 
t) pont já ban és a 12/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
for rás ke ze lõ szer ve zet ként a Ma gyar Vál lal ko zás fi nan szí -
ro zá si Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa sá got ki zá ró la -
gos jog gal ki je lö li.”

11.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
al kal maz ni kell.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 2.  § (1) be kez dés b) pont ja, az 5.  § g) pont já ban 
az „és a nagy pro jek te ket” szö veg rész, a 6.  § b) pont já ban
„a nagy pro jek tek rõl,” szö veg rész, a 7.  § (2) be kez dés

c) pont já ban az „és nagy pro jek tek” szö veg rész, a 7.  §
(3) be kez dés f) pont já ban a „min ta” szö veg rész, a 8.  §
(2) be kez dés d) pont já ban az „ , il let ve nagy pro jek tek”
szö veg rész, a 13.  § (2) be kez dés e) pont ja, a 16.  § (2) be -
kez dés g) pont já ban a „nagy pro jekt,” szö veg rész, a 16.  §
(2) be kez dés h) pont já ban a „nagy pro jek tek, il let ve” szö -
veg rész, a 16.  § (4) be kez dés a) pont ja, a 16.  § (4) be kez dés 
d) pont já ban „a nagy pro jekt,” szö veg rész, a 17.  § (1) be -
kez dé sé ben az „ , il let ve nagy pro jekt nek” szö veg rész, a
17.  § (2) be kez dé sé ben az „ , il let ve nagy pro jekt” szö veg -
rész, a 17.  § (3) be kez dé sé ben az „ , il let ve nagy pro jekt rõl” 
szö veg rész.

(3) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon a ha tá lyát
vesz ti.

Gyur csány Ferenc s. k.,
mi nisz terelnök
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1077/2007. (X. 4.) Korm.

határozata

a 2008-ban a felsõoktatásba felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 101.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak fel ha tal ma zá sa
alap ján

1. a 2008-ban az ál la mi lag tá mo ga tott új be lé põ lét szám ke re tet (fel sõ fo kú szak kép zés re, alap kép zés re, illetve egy sé -
ges, osz tat lan kép zés re fel ve he tõ, ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói lét szám ke re tet) – a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tást 
bele nem ért ve – 56 000 fõ ben ha tá roz za meg az aláb bi ak sze rint:

a) a fel sõ fo kú szak kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá ma 12 500 fõ

b) alap kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá ma 39 650 fõ
eb bõl: ag rár kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 1 800 fõ

böl csé szet tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 4 800 fõ
gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 5 900 fõ
in for ma ti ka kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 4 700 fõ
jogi és igaz ga tá si kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 500 fõ
mû sza ki kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 9 400 fõ
or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 2 000 fõ
pe da gó gus kép zés kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 1 900 fõ
sport tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 600 fõ
tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 3 200 fõ
ter mé szet tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 4 100 fõ
mû vé szet kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 450 fõ
mû vész köz ve tí tés kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 300 fõ



2007/132. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9679

c) egy sé ges, osz tat lan kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá ma 3 050 fõ
eb bõl: ag rár kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 100 fõ

jogi és igaz ga tá si kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 1 100 fõ
mû sza ki kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 200 fõ
or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 1 400 fõ
mû vé szet kép zé si te rü let re fel ve he tõ hall ga tók szá ma 250 fõ

d) az ál la mi lag tá mo ga tott új be lé põ lét szám ke ret leg fel jebb 10%-a – az a)–c) pont sze rin ti ke ret szám ré sze ként –
a rész idõs (esti, le ve le zõ) kép zés ke re te, ame lyet fog lal koz ta tá si, át kép zé si igé nye ket figye lembe véve kell bizto -
sítani,

e) hit éle ti alap kép zés re vagy egy sé ges, osz tat lan kép zés re fel ve he tõ hall ga tók szá mát az egy há zak kal és fe le ke ze tek -
kel meg kö tött nem zet kö zi és kor mány za ti meg ál la po dá sok sze rint kell meg ál la pí ta ni;

2. a 2008-ban ál la mi lag tá mo ga tott mes ter kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá mát 3500 fõ ben ha tá roz za meg az zal,
hogy a hit éle ti mes ter kép zés re fel ve he tõ hall ga tók szá mát az egy há zak kal és a fe le ke ze tek kel meg kö tött nem zet kö zi
meg ál la po dá sok sze rint kell meg ál la pí ta ni és a hit éle ti mes ter kép zés re az alap kép zés sel meg egye zõ szá mú hall ga tó ve -
he tõ fel;

3. a 2008-ban ál la mi lag tá mo ga tott dok to ri kép zés re fel ve he tõ hall ga tók lét szá mát 1000 fõ ben ha tá roz za meg az zal,
hogy a böl csé szet tu do má nyok, a hit tu do mány, a tár sa da lom tu do má nyok tu do mány te rü le té re fel ve he tõ hall ga tók lét -
száma leg fel jebb 320 fõ, míg az ag rár tu do má nyok, a mû sza ki tu do má nyok, az or vos tu do má nyok, a ter mé szet tu do má -
nyok és a mû vé sze tek tu do mány te rü le tek re fel ve he tõ hall ga tók lét szá ma leg alább 680 fõ lehet;

4. az alap kép zés, illetve az egy sé ges, osz tat lan kép zés ese té ben a pont ha tá rok meg ál la pí tá sá nak függ vé nyé ben, to -
váb bá a két ol da lú egyez mé nyek, valamint a kedvezménytör vény alap ján tá mo ga tott kép zés re fel ve he tõ mind össze sen
600 fõre te kin tet tel, leg fel jebb a kép zé si te rü le ten kén ti ke ret szá mok 5%-os túl lé pé sét en ge dé lye zi úgy, hogy az össz lét -
szám nem lép he tõ túl. A fel sõ fo kú szak kép zés re biz to sí tott lét szám nem cso por to sít ha tó át.

Fe le lõs min den pont ese té ben: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1078/2007. (X. 4.) Korm.

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság Versenyeztetési Szabályzatának
jóváhagyásáról  szóló 1057/1996. (V. 30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl

E ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ján ha tá lyát vesz ti az  Állami Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság Ver se -
nyez te té si Sza bály za tá nak jó vá ha gyá sá ról  szóló 1057/1996. (V. 30.) Korm. ha tá ro zat, valamint az azt mó do sí tó
1058/1997. (V. 28.) Korm. ha tá ro zat, 1112/1997. (XI. 4.) Korm. ha tá ro zat, 1100/2003. (X. 3.) Korm. ha tá ro zat és
1114/2006. (XI. 30.) Korm. ha tá ro zat.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
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elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
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